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Jurisdição

Estado da Bahia 

Composição Atual

Presidente: Desembargador Gesivaldo Nascimento Britto 

 

1o Vice-Presidente: Desembargador Augusto de Lima Bispo 

2a Vice-Presidente: Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal 

Corregedora-Geral da Justiça: Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos 

Corregedor das Comarcas do Interior: Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá



Para saber mais sobre as atividades das Mesas Diretoras que administraram o Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia ao longo da última década, basta acessar os Relatórios de 

Gestão disponíveis na Internet. Aproxime seu smartphone dos QRCodes abaixo e faça o 

download das publicações.

Composições da última década

2016-2018
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, Presidente

Desembargadora Maria da Purificação da Silva, 1a Vice-Presidente

Desembargadora Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, 2a Vice-Presidente

Desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim, Corregedor-Geral da Justiça

Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, Corregedora das Comarcas do Interior

2014-2016
Desembargador Eserval Rocha, Presidente

Desembargadora Vera Lúcia Freire de Carvalho, 1a Vice-Presidente

Em virtude do falecimento da 1a Vice-Presidente, o cargo foi assumido pelo 

Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior

Desembargadora Maria da Purificação da Silva, 2a Vice-Presidente

Desembargador José Olegário Monção Caldas, Corregedor-Geral da Justiça

Desembargadora Vilma Costa Veiga, Corregedora das Comarcas do Interior

Devido à aposentadoria da Corregedora das Comarcas do Interior, o cargo foi 

assumido pelo Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá



2012-2014
Desembargador Mário Alberto Simões Hirs, Presidente

Desembargador Eserval Rocha, 1o Vice-Presidente

Desembargadora Vera Lúcia Freire de Carvalho, 2a Vice-Presidente

Desembargador Sinésio Cabral Filho, Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador Antônio Pessoa Cardoso, Corregedor das Comarcas do Interior

Em virtude da aposentadoria dos Corregedores, os Desembargadores Ivete Caldas 

Silva Freitas Muniz e José Olegário Monção Caldas assumiram a Corregedoria-Geral 

da Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior, respectivamente

2010-2012
Desembargadora Telma Laura Silva Britto, Presidente

Desembargadora Maria José Sales Pereira, 1a Vice-Presidente

Desembargador Sinésio Cabral, 2o Vice-Presidente

Desembargador Jerônimo dos Santos, Corregedor-Geral da Justiça

Desembargadora Lícia Carvalho, Corregedora das Comarcas do Interior

2008-2010
Desembargadora Silvia Carneiro Santos Zarif, Presidente

Desembargadora Lealdina Torreão, 1a Vice-Presidente

Desembargador Jerônimo dos Santos, 2o Vice-Presidente

Desembargadora Telma Britto, Corregedora-Geral da Justiça

Desembargadora Maria José Sales Pereira, Corregedora das Comarcas do Interior



Desembargadores do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia desde sua fundação

1609
ANTÃO DE MESQUITA DE OLIVEIRA

ANTONIO DAS PÓVOAS

GASPAR DA COSTA

FRANCISCO DA FONCECA LEITÃO

MANOEL JACOME BRAVO

PEDRO DE CASCAIS DE ABREU

MANOEL PINTO DA ROCHA

SEBASTIÃO PINTO LOBO

RUY MENDES DE ABREU

AFONSO GARCIA TINOCO

1620 

FRANCISCO MENDES MARRECOS

JOÃO LEITÃO ARNOZO

MANUEL MARCIEL ARANHA

1650 

FRANCISCO BARRADAS DE MENDONÇA

FRANCISCO DE FIGUEIREDO

LUIZ SALEMA DE CARVALHO

SIMÃO ALVARES DE LAPINHA

SIMÃO DE MAIA FURTADO

AFONSO SOARES DE MENDONÇA

CRISTOVAM DE BIRGOS CONTREIRAS

JOSÉ SECO DE MACEDO

BENTO REBELO

AGUSTINHO DE AZEVEDO MONTEIRO

JOÃO VANCULINE

1660 

LEANDRO DE CASTRO DA SILVEIRA

JOÃO VELHO DE AZEVEDO

MANOEL D’ALMEIDA PAICITO

SEBASTIÃO CARDOSO DE SAMPAIO

BERNARDINO DE MACEDO VELHO

JOÃO GOES DE ARAÚJO

PEDRO CORDEIRO DE ESPINOZA

ANTONIO NABO PEÇANHA

JOÃO VELOSO DE BRITO

MANOEL COSTA DA PALMA

1670 

JOSÉ DE MENDONÇA MACHADO

JOSÉ DE FREITAS SERRÃO

FRANCISCO CARVALHO DE ALMEIDA

JOÃO DA COSTA E ANDRADE

JOÃO DA ROCHA PITA

JOÃO CASTELINO DE FREITAS

1680 

ANTONIO RODRIGUES BANHA

BENTO DE BARROS BEZERRA

FRANCISCO DA SILVA SOUTO MAIOR

FRANCISCO PUGAS E ANTAS

FRANCISCO DA SILVA PINTO

JOÃO SEPÚLVEDA MATOS

ANTONIO ALVARES COIMBRA

PEDRO DE UNHÃO DE CASTELBRANCO

BELCHIOR DA CUNHA BROCHADO

JERONIMO DE SÁ E CUNHA

JOSÉ DA GUARDA RAPOSO

MANOEL CARNEIRO DE SÁ

FRANCISCO MENDES GALVÃO

BELCHIOR BARREIROS DE CARVALHO

1690 

JOÃO DE SOUSA

DIONISIO DE ÁVILA VAREIRO

ESTEVAM FERRAZ CAMPOS

MIGUEL CARLOS DE PINA CASTELBRANCO

MIGUEL DE SIQUEIRA CASTELBRANCO

MANOEL DA COSTA BONICHE

JOSÉ DE SÁ E MENDONÇA

ANTONIO CAMPOS DE FIGUEIREDO

CRISTOVAM TAVARES DE MORAIS

DIOGO RANGEL CASTELBRANCO

FRANCISCO LOPES DA SILVA

MANOEL FERREIRA DA SILVA

ANDRÉ LEITÃO DE MELO

MIGUEL MANÇO PRETO

1700 

LUIZ DA COSTA FARIA

DIOGO PACHECO DE CARVALHO

INACIO DE MORAIS SARMENTO

JOÃO GUEDES DE SÁ

JOSÉ DA COSTA CORREIA

MANOEL DE SOLZA VILAS BOAS

MANOEL NUNES COLARES

DOMINGOS MENDES

JOÃO DE PUGAS VASCONCELOS

CARLOS AZEVEDO LEITE

MANOEL DE AZEVEDO SOARES

GREGÓRIO PEREIRA FIDALGO

JOÃO DE SÁ BITTENCOURT

CRISTOVAM GOMES DE AZEVEDO

RODRIGO RABELO DA SILVA

1710 

ALEXANDRE BOTELHO DE MORAIS

DIOGO FEILPE PEREIRA

JOÃO VIEIRA DE MACEDO

MANOEL FERREIRA DE CARVALHO

SEBASTIÃO DE CASTRO E CALDAS

ANTONIO DE MACEDO VELHO

MANOEL VELHO DE MIRANDA

ANTONIO SANCHES PEREIRA

DIONISIO DE AZEVEDO E ALVELHOS

MANOEL DE LIMA BARRETO

LUIZ DE MELO DA SILVA

1720 

JOSÉ DE CAMINHA FALCÃO

JOSÉ VERISSIMO DA SILVA CORDEIRO

LUIZ DE SIRQUEIRA DA GAMA

CAETANO DE BRITO DE FIGUEIREDO

FRANCISCO DE SANTA BÁRBARA E MOURA

XAVIER LOPES VILELA

TOMAZ FELICIANO DE ALBERNAZ

VERISSIMO MANOEL FREIRE



DOMINGOS GONÇALVES SANTIAGO

JOÃO HOMEM FREIRE

JOÃO LEAL DA GAMA E ATAIDE

MANOEL GOMES DE LIMA

LUIZ MACHADO BARROS

PEDRO DE FREITAS NAVARRO PINTO

PEDRO GONÇALVES CORDEIRO PEREIRA

PEDRO VELHO DO LOGAR

LUIZ DE SOUZA PEREIRA

MANOEL DA COSTA SOARES

AFONSO RODRIGUES BERNARDES

BERNARDO DE SOUZA ESTRELA

TEOTONIO FERREIRA DA CUNHA

1730 

ANTONIO DO RÊGO QUINTANILHA

JOSÉ DA CUNHA SOARES

FRANCISCO LOPES DE CARVALHO

DIOGO MENDES DURO

ANTONIO MARQUES CARDOSO

ANTONIO JOSÉ DA FONSECA LEMOS

FRANCISCO PEDREIRA DA COSTA

SÉRGIO JUSTINIANO DE OLIVEIRA

ANTONIO PIRES DA SILVEIRA

FRANCISCO DE SÁ BARRETO

JOÃO ÁLVARES DE FIGUEIREDO BRANDÃO

INACIO DIAS MADEIRA

ANTONIO ALVES DA CUNHA

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

BENTO DA COSTA DE OLIVEIRA SAMPAIO

MANOEL LUIZ PIRES SOUTO MAIOR

1740 

BENTO DA SILVA RAMALHO

MANOEL LUIZ PIRES

MANOEL VIEIRA PEDROSO DA VEIGA

VENCESLAU PEREIRA DA SILVA

CRISTOVAM ALVARES DE AZEVEDO OSORIO

FRANCISCO DE CAMPOS LIMPO

CARLOS DA SILVA FRANCO

ACURCIO JOSÉ DE MAGALHÃES

PASCOAL FERREIRA DE VERAS

AGOSTINHO TELES DOS SANTOS CAPELO

JOÃO GONÇALVES PEREIRA

JORGE SELTER DE MENDONÇA

MANOEL DA FONSECA BRANDÃO

JOÃO RODRIGUES CAPELO

MANOEL ANTONIO DA CUNHA SOUTO MAIOR

1750 
CAETANO ALBERTO DE SOUZA OSUNA

FRANCISCO MARCELINO DE GOUVEIA

FRANCISCO XAVIER DE CARVALHO

RAIMUNDO COELHO DE MELO

DIOGO VIEIRA DE SOUZA

JOÃO ELISEU DE SOUZA

ANTONIO FERREIRA GIL

BERNARDINO FALCÃO DE GOUVEIA

FRANCISCO ANTONIO BERQUO DA SILVEIRA

FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA PEREIRA

LUIZ RABELO QUINTELA

RIBEIRO VELHO

CÍRICO ANTONIO DE MOURA TAVARES

SEBASTIÃO FRANCISCO DE MELO

FRANCISCO DE FIGUEIREDO VAZ

JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA

JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE

TOMAZ ROBI DE BARROS BARRETO

1760 

JOSÉ CARVALHO DE ANDRADE

ANTONIO TEIXEIRA DA MOTA

ANTONIO DA MOTA SILVA

FRANCISCO MARTINS DA SILVA

JOÃO TEIXEIRA DA MATA

JOSÉ FERREIRA GIL

JOSÉ FERREIRA CARDOSO DA COSTA

JOSÉ GOMES RIBEIRO

RODRIGO COELHO MACHADO TÔRRES

MANOEL SARMENTO

MIGUEL SERRÃO DINIZ

JOÃO FERREIRA BITTENCOURT E SÁ

1770 

JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA E ARAÚJO

MANOEL JORGE SOARES

AGOSTINHO ALVARES DA SILVA

FRANCISCO MANOEL DE SOUZA COSTA

ANDRÉ FREIRE LOBÃO

ANTONIO GOMES RIBEIRO

ESTANISLAU JOSÉ DOS SANTOS BRANDÃO

JOSÉ DA ROCHA DANTAS E MENDONÇA

PEDRO NOLASCO FERREIRA ANDRADE

FRANCISCO DA SILVA CÔRTE REAL

GERVASIO DE ALMEIDA PAES

LUIZ COELHO FERREIRA

LUIZ COELHO FERREIRA DO VALE FARIA

FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA

LOURENÇO ANTONIO DE GOUVEIA

JOÃO DA COSTA CARNEIRO E SÁ

BERNARDINO JOSÉ DE SERRA E FREITAS

JOSÉ ALVARES DA SILVA

LUIZ DA COSTA LIMA

MANOEL CARVALHO DE RABELO E MENEZES

1780 

FRANCISCO NUNES DA COSTA

LUIZ JOSÉ DUARTE

ANTONIO DINIZ DA CUNHA E SILVA

FELICIANO CARLOS RIBEIRO

JOAQUIM JOSÉ FREIRE DE ANDRADE

MANOEL DE ALBUQUERQUE MELO

MANOEL PINTO DA CUNHA

JOSÉ INACIO DE BOCARRO CASTANHUDA

TOMAZ INACIO DE MORAIS SARMENTO

ANTONIO JOAQUIM CÔRTE REAL

JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO BOTÊLHO E MOSQUEIRA

FELIPE JOSÉ DE FARIA

JOAQUIM CASEMIRO DA COSTA

ANTONIO FELICIANO DA SILVA CARNEIRO

JOSÉ TEOTONIO SEDRON ZUZARTE

ANTONIO JOSÉ BARROSO DE ALMEIDA

JOAQUIM MANOEL DE CAMPOS

1790 
JOÃO DA ROCHA D’ANTAS E MENDONÇA

JOSÉ JOAQUIM BORGES DA SILVA

JOSÉ LUIZ DE MAGALHÃES E MENEZES

MATIAS JOSÉ RIBEIRO



JOSÉ DE MATOS MOREIRA

MARCELINO PEREIRA CLETO

FRANCISCO ANTONIO MOURÃO

JOSÉ DE SOUZA

FRANCISCO XAVIER DA SILVA CABRAL

JOSÉ ANTONIO RIBEIRO FREIRE

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA

JOSÉ PEDRO SOUZA DE CÂMARA

FIRMINO DE MAGALHÃES FONSÊCA

FRANCISCO SABINO DA COSTA PINTO

MANOEL ALVELAR DE BARBÊDO

ANTONIO INÁCIO COÊLHO DE AZEVÊDO

ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA CUNHA

ANTONIO SARAIVA SAMPAIO

MANOEL DE MACEDO COUTINHO DA HORTA

MANOEL JOSÉ DE ARAUJO

1800 

JOÃO RODRIGUES DE BRITO

LOURENÇO DE ARROCHELAR MALHEIRO

CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA

DOMINGOS FERREIRA MACIEL

BERNARDO TEIXEIRA ÁLVARES CARVALHO

FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA E SILVEIRA

MANOEL INÁCIO PEREIRA CABRAL

JOSÉ DE QUEIROZ VASCONCELOS

JOSÉ PINTO RIBEIRO

JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES

LUIZ DE BARROS TEIXEIRA LOBO

LUIZ TOMAZ NAVARRO DE CAMPOS

BALTAZAR DA SILVA LISBOA

1810 
JOSÉ GONÇALVES CEZIMBRA

LUIZ DE SANTOS LIMA

ANTONIO PEREIRA BARRETO PEDROSO

JOSÉ CAETANO PAIVA PEREIRA

LUIZ MANOEL DE MOURA CABRAL

FRANCISCO CARNEIRO DE CAMPOS

ANTONIO JOSÉ DUARTE DE ARAUJO GONDIM

1820 

LUIZ PAULO DE ARAUJO BASTOS

AGOSTINHO PETRA DE BITTENCOURT

ANTONIO DA SILVA TELES

JOSÉ JOAQUIM CORREA LAGO

CASSIANO ESPERIDIÃO DE MELO MATOS

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA TORRES

LUIZ JOAQUIM FURTADO DE MENDONÇA

ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA GOMES

BERNARDO JOSÉ DA GAMA

EUZEBIO DE QUEIROZ COUTINHO DA SILVA

JOÃO RICARDO DA COSTA DRUMMOND

JOAQUIM JOSÉ DE VASCONCELOS

MIGUEL JOAQUIM DE CERQUEIRA E SILVA

ADRIANO JOSÉ LEAL

ANTONIO CALMON DU PIN E ALMEIDA

CAETANO DE FERRAZ PINTO

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA FREITAS

FRANCISCO JOSÉ NUNES

FRANCISCO XAVIER FURTADO

NICOLAU DA SILVA LISBOA

ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

HONORATO JOSÉ DE BARROS PAIM

JOSÉ HOMEM DE CARVALHO

MANOEL MARTINS VELASQUES

MARIANO JOSÉ DE BRITO LIMA

1830 

ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO CHAVES

FRANCISCO DE SOUZA PARAIZO

JOÃO FRANCISCO DE BORJA PEREIRA

JOAQUIM JOSÉ DA SILVA AZEVEDO

MIGUEL JOAQUIM MASCARENHA

JOSÉ BONIFACIO DE ARAUJO AZAMBUJA

JOSÉ INÁCIO ACIOLI DE VASCONCELOS

ANTONIO DA COSTA PINTO

MANOEL ANTONIO GALVÃO

CORNELIO FERREIRA FRANÇA

ANTONIO DE CERQUEIRA LIMA

HENRIQUE VELOSO DE OLIVEIRA

MANOEL MESSIAS DE LEÃO

1840 

JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNQUEIRA

FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO

JOÃO JOAQUIM DA SILVA

CAETANO LADISLAU DE FIGUEIREDO MELO

CAETANO SILVESTRE DA SILVA

JOSÉ EMIDIO DOS SANTOS TOURINHO

MANOEL VIEIRA TOSTA

TITO ALEXANDRE CARDOSO DE MELO

TOMAZ XAVIER GARCIA DE ALMEIDA

JOAQUIM MARCELINO DE BRITO

JOÃO JOSÉ DE MOURA MAGALHÃES

ERNESTO FERREIRA FRANÇA

JOAQUIM TEIXEIRA DE ABREU E LIMA

1850 

JOÃO DE PAULA MONTEIRO

JOSÉ FERREIRA SOUTO

FRANCISCO GONÇALVES MARTINS

JOÃO FLORENCIO DE ARAUJO SOARES

MANOEL JOAQUIM DE SOUZA BRITO

MANOEL JOSÉ ESPINOLA

MANOEL JOAQUIM BAHIA

MANOEL LIBANIO PEREIRA DE CASTRO

MARTINIANO DA ROCHA BASTOS

FRANCISCO MARIO DE FREITAS HENRIQUES

1860 INOCÊNCIO MARQUES DE ARAUJO GÓES

LUIZ ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA

MANOEL FELIPE MONTEIRO

FRANCISCO JORGE MONTEIRO

JOSÉ RICARDO DE SA REGO

ANTONIO LADISLAU ROCHA

JOÃO ANTONIO DE VASCONCELOS

TEOFILO RIBEIRO DE REZENDE

ANTONIO GONÇALVES MARTINS

HENRIQUE JORGE RABÊLO

BERNARDO MACHADO DA COSTA DÓRIA

FRANCISCO PEREIRA

1870 

TRISTÃO DE ALENCAR ARARIPE

ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DA CUNHA

JOÃO ANTONIO DE FREITAS HENRIQUES

ÂNGELO FRANCISCO RAMOS

ERMANO DOMINGUES DO COUTO



INACIO CARLOS FREIRE DE CARVALHO

MATEUS DE ARAUJO LIMA ARNAUD

DOMINGOS RIBEIRO FÔLHA

JOAQUIM AZEVEDO MONTEIRO

FRANCISCO LIBERATO DE MATOS

JULIO CESAR BERENGUER BITTENCOURT

1880  

JOSÉ ANTONIO DA ROCHA VIANA

SEBASTIÃO ANTONIO CARDOSO

CARLOS DE CERQUEIRA PINTO

DANIEL LUIZ ROSA

JOSÉ PEREIRA DA SILVA MORAIS

PEDRO FRANCELINO GUIMARÃES

ANTONIO AGNELO RIBEIRO

VIRGILINO SILVESTRE DE FARIA

AURÉLIO FERREIRA ESPINHEIRA

JOÃO RODRIGUES CHAVES

AGUSTINHO ERMELINDO LEÃO

ANTONIO LUIZ AFONSO DE CARVALHO

LEOVIGILDO DE AMORIM FILGUEIRAS

AGOSTINHO MARQUES PERDIGÃO MALHEIROS

ESTEVÃO VAZ FERREIRA

JOÃO BERNARDO DE MAGALHÃES

SALVADOR PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE

1890 

FRANCISCO MANOEL PARAISO CAVALCANTE

JOSÉ BOTELHO BENJAMIM

ALVARO ANTONIO DA COSTA

ERNESTO DIAS LARANJEIRAS

FRANCISCO FERREIRA PACHECO DE MELO

AMERICO PINTO BARRETO

ANTONIO JOSÉ DE CASTRO LIMA

BENIGNO DANTAS DE BRITO

FIRMINO LOPES DE CASTRO

JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA ESPINOLA

JOSÉ LUSTOSA DE SOUZA

JOSÉ MACÊDO DE AGUIAR

LUIZ VIANA

MANOEL DA CUNHA LOPES VASCONCELOS

OTAVIANO XAVIER COTRIN

PEDRO MARIANI JUNIOR

MANOEL ILDEFONSO DE SOUZA LIMA

AMÂNCIO JOSÉ DE SOUZA

BRAULIO XAVIER DA SILVA PEREIRA

EUSTAQUIO PRIMO DE SEIXAS

FILINTO JUSTINIANO FERREIRA BASTOS

JOÃO BATISTA GUIMARÃES CERNE

JOÃO NEMPOMUCENO TORRES

EDUARDO AUGUSTO DA SILVA

PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS

1900 

PEDRO RIBEIRO DE ARAUJO BITTENCOURT

PONCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

ALBINO AUGUSTO NOVAIS SILVA

FRANCISCO DE SOUZA DIAS

1910 

EZEQUIEL DE SOUZA PONDÉ

ANTONIO DE ARAUJO DE ARAGÃO BULCÃO

CÂNDIDO CESAR DA SILVA LEÃO

JOSÉ DANTAS MARTINS FONTES

TOMAZ GARCEZ PARANHOS MONTENEGRO

1920 

FRANCISCO DUARTE GUIMARÃES

PAULO RODRIGUES TEIXEIRA

ART HUR NEWTON DE LEMOS

ALVARO HENRIQUE SILVESTRE DE FARIAS

JOÃO DE SALES MUNIZ

LIDERICO SANTOS CRUZ

ARISTIDES VASCONCELOS DE QUEIROZ

1930 

CYRILLO NUNES LEAL FILHO

OSCAR PINTO DE SOUZA DANTAS

SALVIO DE OLIVEIRA MARTINS

JOÃO MENDES DA SILVA

ALVARO CLEMENTE DE OLIVEIRA

DEMETRIO CIRIACO FERREIRA TOURINHO

EUVALDO LUZ

ADOLFO RIBEIRO SANTOS SOUZA

CLEÓBULO CARDOSO GOMES

MANOEL ANDRADE TEIXEIRA

ANGELO HENRIQUE MARTINELLI 

1940 

ALFREDO LUIZ VIEIRA LIMA

ADGARD JOAQUIM DE SOUZA CARNEIRO

POLÍBIO MENDES DA SILVA

ARTHUR DA SILVA CONRADO

MANOEL FERREIRA COELHO

TEODORO FERREIRA COELHO

PERILLO ASSIS BENJAMIN

ARTHUR CÉSAR BERENGUER

ADALICIO COELHO NOGUEIRA

DOMINGOS BANDEIRA VIEIRA TOSTA

FRANCISCO LEONARDO DA SILVA LESSA

JOSÉ MARTINS DE ALMEIDA

ANTONIO ABILIO BENSABATH

1950 

CLOVIS LEONE

BOAVENTURA MOREIRA CALDAS

NICOLAU TOLENTINO DE BARROS

JOAQUIM LARANJEIRAS DA SILVA

GILBERTO LOPES DE ANDRADE

AGENOR VELOSO DANTAS

AMARILIO AROLDO BENJAMIN DA SILVA

JOSÉ GOMES SANTOS CRUZ

JOÃO BALDOINO DE OLIVEIRA ANDRADE

PLINIO MARIANI GUERREIRO

EDGARD SIMÕES

MÁRIO LINS FERREIRA DE ARAUJO

CÂNDIDO COLOMBO DE CERQUIERA

ADERBAL DA CUNHA GONÇALVES

ARTHUR SIMAS SARAIVA

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS

RENATO ROLLEMBERG DA CRUZ MESQUITA

GEMINIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

WILTON DE OLIVEIRA E SOUZA

1960 

NICOLAU CALMON MONIZ DE BITTENCOURT

FRANCISCO PONDÉ SOBRINHO

ALMIR MIRABEAU COTIAS

DECIO DOS SANTOS SEABRA



ADOLFO LEITÃO GUERRA

ALIBERT DO AMARAL BATISTA

DAN MOREIRA LOBÃO

JOSÉ MACIEL DOS SANTOS

CLOVIS MACEDO ATAYDE PEREIRA

CLAUDIONOR RAMOS

EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE

JOSÉ MANOEL VIANA DE CASTRO

GERSON BAPTISTA NEVES

JORGE FARIAS GÓES

ADHEMAR RAYMUNDO DA SILVA

ARNALDO DE ALMEIDA ALCÂNTARA

ARIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA

ANTONIO CARLOS SOUTO

JÚLIO VIRGINIO SANTANA

1970 
JOSÉ LUIZ DE CARVALHO FILHO

LUIZ PAULO ATHAYDE

OSWALDO NUNES SENTO SÉ

DOMINGOS MÁRMORE NETO

MANUEL JOSÉ PEREIRA DA SILVA

JORGE FERNANDES FIGUEIRA

ALMIR DA SILVA CASTRO

LAFAYETTE AUGUSTO LANDULPHO VELLOSO

OMAR FERREIRA DE CARVALHO

WALTER DE VASCONCELLOS NOGUEIRA

JOSÉ ABREU FILHO

DIBON WHITE

WILDE OLIVEIRA LIMA

GERSON PEREIRA DOS SANTOS

ARTHUR CESAR COSTA PINTO

MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES

1980 

JOÃO DE ALMEIDA BULHÕES

FALZAC DE SOUZA SOARES

RAUL SOARES GOMES

DERMEVAL BELLUCCI DA SILVA

JOÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI

PAULO ROBERTO BASTOS FURTADO

FRANCISCO DE SOUZA FONTES

RUY DIAS TRINDADE

HÉLIO DE ANDRADE PIMENTEL

JAYME FERRARI BULHÕES

ABELARD RODRIGUES SANTOS

EDMILSON JATAHY FONSECA

CICERO DANTAS BRITTO

IVAN NOGUEIRA BRANDÃO

JOSÉ COSTA DULTRA

ANTONIO HERCULANO DE CARVALHO

OLNY SILVA

LUIZ PEDREIRA FERNANDES

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES VILELA

AGNALDO BAHIA MONTEIRO

JOÃO MOURA DA COSTA

ALOISIO BATISTA

OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA

ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS

JOSÉ SOARES SAMPAIO

1990 
ROBERTO TEIXEIRA BRAGA

JULIO BATISTA NEVES

AYRTON OLIVEIRA DE FREITAS

HELIO JOSÉ NEVES DA ROCHA

HELIO VICENTE LANZA

CELSINA MA MONTEIRO PINTO DA ROCHA REIS

JOSÉ JUSTINO PONTES TELLES

JOÃO SANTA ROSA DE CARVALHO

JOSÉ ALFREDO NEVES DA ROCHA

ZUREL DE QUEIROS CUNHA

MARIA GABRIELA SAMPAIO SEIXAS

MOACYR PITTA LIMA

CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA

WALTER NOGUEIRA BRANDÃO

ANISIO BORGES DOMINGUES

AMADIZ DA SILVA BARRETO

WANDERLIN BARBOSA

GILBERTO DE FREITAS CARIBÉ

EDUARDO JORGE MENDES DE MAGALHÃES

ACY FERREIRA DIAS

RAYMUNDO DE SOUZA CARVALHO

MARIA ELEONORA RIBEIRO CAJAHYBA

LUIZ FERNANDO DE SOUZA RAMOS

WANDER JOSÉ GALVÃO FAGUNDES

LOURIVAL DE JESUS FERREIRA

LUCY LOPES MOREIRA

JAFETH EUSTÁQUIO DA SILVA

MANOEL MOREIRA COSTA

BENITO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO

PAULO GOMES

FRANCISCO DANTAS MOTTA

SALVADOR GONZALEZ DA SILVA

JOSÉ GEMINIANO DA CONCEIÇÃO

JOÃO PINHEIRO DE SOUZA

2000 

ALEXANDRE RAIMUNDO PEREIRA SAMPAIO

EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO

JERÔNIMO DOS SANTOS

ANTÔNIO LIMA FARIAS

LEALDINA MARIA DE ARÚJO TORREÃO

MARINALDO BASTOS FIGUEIRÊDO

ANA MARIA ASSEMANY BORGES

RUTH PONDÉ LUZ

JUAREZ ALVES DE SANTANA

SÍLVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

JOSÉ BISPO SANTANA

RAIMUNDO ANTÔNIO DE QUEIROZ

JOSÉ MILTON MENDES DE SENA

LÍCIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO

TELMA LAURA SILVA BRITO

MARIA JOSÉ SALES PEREIRA

JOSÉ CARVALHO

MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

RUBEM DÁRIO PEREGRINO CUNHA

ESERVAL ROCHA

AIDIL SIVA CONCEIÇÃO

SINÉSIO CABRAL FILHO

IRANY FRANCISCO DE ALMEIDA

CELESTE SILVA LEDO

VERA LÚCIA FREIRE DE CARVALHO

ANTONIO PESSOA CARDOSO

RUTH SANTA BARBARA DE ABREU

IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

MARIA GERALDINA SÁ DE S. GALVÃO

ZAUDITH SILVA SANTOS

MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA



JOSÉ OLEGARIO MONÇÃO CALDAS

VILMA COSTA VEIGA

SARA SILVA BRITO

ANTONIO ROBERTO GONÇALVES

MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO

ABERLARDO VIRGINIO DE CARVALHO

ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA

LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

CLÉSIO RÔMULO CARRILHO ROSA

MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL

DAISY LAGO RIBEIRO COELHO

JOSÉ CÍCERO LANDIM NETO

GESIVALDO NASCIMENTO BRITO

CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO

MARIA MARTA KARAOGLAN MARTINS ABREU

AILTON SILVA

DELMA MARGARIDA GOMES LOBO

WALDEMAR FERREIRA MARTINEZ

2010 

JANDYR ALÍRIO GUTTEMBERG A COSTA

NILSON SOARES CASTELO BRANCO

ILZA MARIA DA ANUNCIAÇÃO

HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI

CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

JEFFERSON ALVES DE ASSIS

NÁGILA MARIA SALES BRITO

INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA

GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

EMÍLIO SALOMÃO PINTO ROSEDÁ

AUGUSTO DE LIMA BISPO

LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO

PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

MÁRCIA BORGES FARIA

ALIOMAR SILVA BRITO

JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO

DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL

LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS

LUIZ FERNANDO LIMA

EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR

MOACYR MONTENEGRO SOUTO

OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM

IVONE RIBEIRO GONÇALVES

ILONA MÁRCIA REIS

ROBERTO MAYNARD FRANK

JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RITA DE CÁSSSIA MACHADO MAGALHÃES FILGUEIRAS NUNES

REGINA HELENA RAMOS REIS

MAURÍCIO KERTZMAN SZPORER

LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO

JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS

MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR

CARMEN LÚCIA SANTOS PINHEIRO

BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

SANDRA INÊS MORAES RUSCIO ELLIA AZEVEDO

LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA

MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

IVANILTON SANTOS DA SILVA

RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

SORAYA MORADILLO PINTO

ARACY LIMA BORGES

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
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1964/1965 - DES. RENATO ROLLEMBERG DA CRUZ MESQUITA

1966/1967 - DES. ALMIR MIRABEU COTIAS
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1972/1973 - DES. FRANCISCO PONDÉ SOBRINHO
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“A justiça atrasada não é 
justiça; senão injustiça 

qualificada e manifesta”

Ruy Barbosa
1849 - 1923
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Preservar o passado e olhar para o futuro

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está celebrando 410 anos de existência como a mais an-

tiga Corte do Poder Judiciário brasileiro e das Américas, efeméride que merece ser registrada em 

livro, especialmente se considerarmos o intenso fluxo de mudanças ocorridas em nossa sociedade 

na última década, mais exatamente desde 2009, quando comemoramos o IV Centenário.

As inovações são, em grande parte, as responsáveis por uma convergência no modo como, 

hoje, o Tribunal desenvolve seu trabalho. No entanto, esta afluência de grandes transforma-

ções está alicerçada em revisão das normas legais implementadas, o que nos impulsiona a 

registrar a evolução pela qual a Corte passou e continua a trilhar, sempre com a memória de 

suas conquistas devidamente preservada, mas com os olhos no futuro das demandas sociais.

Nas páginas que seguem, procuramos demonstrar, ao menos, uma parcela das profundas 

alterações na esfera administrativa de nosso Tribunal, quando agregamos não apenas recur-

sos tecnológicos, mas também modificamos, de maneira acentuada, o modelo de gestão, ado-

tando o planejamento estratégico de longo prazo que tem guiado os passos rumo a grandes 

êxitos. Foram caminhos que miramos e continuamos a buscar para cumprir a missão máxima 

desta Corte, a aplicação da Justiça, cada vez mais célere e eficiente, com a manutenção dos 

direitos fundamentais dos cidadãos. 

Para tornar público o trabalho ao qual nos dedicamos com plena vocação e grande dispo-

sição, este livro apresenta, em um primeiro  momento, uma síntese da história de nossa Corte, 

que tanto está entremeada com a de nossa Nação.

Em um segundo momento, o livro demonstra o conjunto de realizações da Corte na úl-

tima década, um período que pode ser sintetizado em “Gestão Estratégica – Planejamento e 

Resultados”. Ali estão relacionadas as ações que realizamos de modo encadeado, com toda a 

sinergia e a colaboração dos diferentes setores do Tribunal, produzindo amplas melhorias na 

prestação jurisdicional. 

Este capítulo também revela que não foi somente a dinâmica de nossa rotina diária, com 

seus modelos organizacionais, que mudou a forma da Corte exercer suas tarefas e externar à 

sociedade o produto desse empenho. A legislação brasileira foi aperfeiçoada – a exemplo da Lei 

de Acesso à Informação –, e temos adotado um conjunto de providências que visam à transpa-

rência dos atos e das decisões. Esta publicação, podemos asseverar, é um dos instrumentos que 
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expressam tal realidade. Seu conteúdo apresenta a atuação da 

Mesa Diretora do Tribunal, amparada por todos os setores ad-

ministrativos.  Nesse contexto, a estrutura física ampliou-se, em 

ambas as instâncias, a fim de que pudesse tornar a Justiça mais 

acessível aos cidadãos, criando vias de inclusão social. 

As Unidades Judiciais que compõem o 1o Grau de juris-

dição, como as Varas, os Juizados e os Centros de Concilia-

ção, seguem adicionando modificações periódicas, ajustando 

a oferta de serviços às mudanças sociais e às demandas das 

comunidades dos 417 municípios baianos.

Isso envolve, efetivamente, a adoção de modernas ferra-

mentas, dentre as quais se destaca o Processo Judicial Eletrô-

nico, ao lado de uma série de projetos integrados, abrangendo 

tecnologia da informação, desenvolvimento de dispositivos, 

implantação de aplicativos e muitas outras inovações imple-

mentadas, que irão convergir no Projeto Unijud, que os con-

gregará em única plataforma. 

Por fim, o capítulo aborda os resultados alcançados com 

a implantação de todas essas mudanças, que aprimoraram a 

atividade finalística. Porém, cristalino que a modernização e os 

aperfeiçoamentos não se contrapõem à imprescindibilidade de 

se guarnecer o passado, no Memorial e no Arquivo Público do 

Estado, além da digitalização do acervo de obras raras de nossa 

vetusta Biblioteca. E não nos olvidamos dos preceitos essenciais 

que devem permear a nossa atuação, da qual se espera como 

retorno o atingimento da plenitude dos anseios humanos. 

Encerramos o relato tratando do tema que, afinal, é a 

missão primeva. Apresentamos os dados relativos à aplicação 

da Justiça, que vem assegurando a preservação da dignidade 

da pessoa humana. Revelamos ações voltadas à pacificação 

social, à proteção das crianças e dos adolescentes, das mu-

lheres, dos grupos vulneráveis, do combate à discriminação 

racial e à intolerância religiosa, garantindo, deste modo, a 

plenitude dos direitos humanos. 

Desde sempre, o Tribunal da Relação do Estado do Brasil, 

atual Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem sido pioneiro 

em projetos que contribuíram para o burilamento e o engran-

decimento do Poder Judiciário brasileiro, obtendo o reconhe-

cimento do Conselho Nacional de Justiça e da sociedade civil.  

Derradeiramente, não podemos deixar de expressar a 

ideia de que consideramos, com a devida vênia aos conhece-

dores do tema reservado aos historiadores, que a nacionalida-

de brasileira surgiu na Bahia, com as lutas pela independência 

aqui travadas e coroadas no dia 2 de Julho de 1823, na repre-

sentação do que temos de melhor: o nosso povo.

Portanto, a esta insigne instituição entregamos nos-

sa força de trabalho, há mais de quatro séculos, com a mis-

são de servir à sociedade – aos jurisdicionados – zelando 

pela acreditação do Poder Judiciário e pela melhor reso-

lução de conflitos em busca da tão desejada paz social. 

E, assim, prosseguiremos.

Desembargador Gesivaldo Britto
Presidente, TJBA
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Atuação judiciária no Novo Mundo

A atuação do Poder Judiciário em terras brasileiras começou 

pelas mãos de Martim Afonso de Sousa, que, em 1530, era o 

chefe da expedição colonizadora e foi encarregado pelo Rei 

de Portugal de, entre outras tarefas, exercer a Justiça, civil e 

criminal, na nova colônia. 

Os portugueses aplicavam em suas colônias as mesmas 

normas jurídicas que regiam a metrópole, as chamadas Orde-

nações do Reino, que mudavam de denominação conforme o 

rei que ocupava o trono. Primeiro, foram intituladas Afonsinas, 

ordenadas por D. Afonso V, no final do Século XV. A seguir, 

Manuelinas, ordenadas por D. Manoel I, no Século XVI, e, por 

fim, foram batizadas de Filipinas, já que o trono português, 

em 1603, era ocupado pelo espanhol D. Felipe II, um dos reis 

do período chamado de União Ibérica (1580-1640). Foram as 

Ordenações Filipinas que tiveram mais aplicação no Brasil, es-

pecialmente com a vinda da Família Real, em 1808. Contudo, 

na época do desembarque de Martim Afonso no Brasil, ainda 

estavam em vigor as Ordenações Manuelinas. 

Em 1532, foram instaladas as capitanias hereditárias, pri-

meira divisão administrativa do País, que eram comandadas 

pelos donatários, considerados representantes do Rei, com 

amplos poderes. A estrutura jurídica das capitanias, no entan-

to, incluía as figuras dos juízes ordinários e vereadores, que 

eram os responsáveis pela aplicação da lei. Havia, ainda, os 

chamados ouvidores de comarca, designados pelos donatá-

rios, a quem competia julgar as apelações e avaliar as listas 

eleitorais de juízes e vereadores, das quais podiam excluir os 

nomes que não agradassem aos donatários. Muitos desses “to-

do-poderosos” donatários, que detinham o direito de, inclu-

sive, criar os cargos de governo e de Justiça, acabaram por 

exorbitar de suas funções judiciais.

Naquele mesmo ano, foi criada a Mesa de Consciência e Or-

dens, que passou a ser responsável pela resolução dos casos jurí-

dicos e administrativos referentes às ordens militares ou religiosas, 

como as Ordens de Cristo e de Avis, que tinham foro privilegiado.
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Mapa com a divisão da América portuguesa em capitanias, de Luís Teixeira, 1574. 
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“Tomé de Souza chega 
à Bahia”, 1549, de Jean 
Baptiste Debret.
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Início da estruturação  
do Poder Judiciário

Os abusos de poder dos donatários e a necessidade de estabi-

lização política de algumas capitanias levaram a Coroa por-

tuguesa a instalar, em 1549, o Governo-Geral no Brasil, com 

sede na Capitania da Bahia de Todos os Santos. O primeiro 

governador-geral foi Tomé de Sousa, que criou o cargo de ou-

vidor geral, com poderes mais amplos do que os do ouvidor 

de capitania, nomeando para exercê-lo Pero Borges, que, em 

Portugal, era desembargador da Casa da Suplicação – nome 

dado ao Supremo Tribunal de Justiça da metrópole. 

À Ouvidoria Geral cabia julgar os pleitos em segunda ins-

tância, controlar a atuação dos juízes e fazer correições em 

todas as capitanias do governo, revisando as sentenças dos 

seus ouvidores. Dessa forma, originariamente, a administra-

ção da Justiça no Brasil estava a cargo do ouvidor geral, que 

ficava na Bahia e a quem se podia recorrer das decisões dos 

ouvidores das comarcas, que ficavam nas capitanias, com a 

tarefa de solucionar as disputas jurídicas locais.

Como as atividades judiciais se confundiam com as ad-

ministrativas e as policiais, havia outros profissionais em cena 

nas comarcas: chanceleres, contadores e vereadores, que for-

mavam os Conselhos ou Câmaras Municipais. 

O ano de 1549, portanto, é considerado o marco inicial da 

estruturação do Poder Judiciário brasileiro, tendo a Bahia ocu-

pado, desde o início, papel central na administração da Justiça.

À medida em que a colonização foi ampliada e passou a 

exigir estruturas burocrática e administrativa mais sofistica-

das, começaram a surgir, no Brasil, figuras próprias da Justiça 

portuguesa: corregedores, provedores, juízes de fora, juízes 

ordinários e almotacés.

Os corregedores eram nomeados pelo rei e tinham como 

principais funções inspecionar a administração da Justiça 

nas cidades e vilas que integravam sua comarca, além de 

julgar as causas em que os próprios juízes estivessem impli-

cados. Com o tempo, o corregedor passou a ter mais poderes 

sobre ouvidores e juízes, tornando-se a autoridade judiciária 

superior nas comarcas.

Os provedores cuidavam dos órfãos e das instituições de 

caridade (hospitais e irmandades), além de legitimar testa-

mentos, que, naquela época, por serem feitos verbalmente, 

acabavam por gerar muitas contestações e disputas. 

Os juízes de fora (figura jurídica criada em 1532, em Por-

tugal) eram nomeados pelo Rei dentre bacharéis letrados, 

com a finalidade de dar apoio ao Rei nas localidades, garan-

tindo a aplicação das Ordenações Gerais do Reino.

Já os juízes ordinários eram eleitos pela comunidade. 

Como não eram letrados, apreciavam as causas em que se 

aplicavam os forais (Direito local). Os almotacés, a exemplo 

dos juízes ordinários, tinham jurisdição restrita; julgavam cau-

sas relacionadas a obras e construções, e de suas decisões ca-

biam recursos para os ouvidores da comarca.
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Nasce na Bahia o  
primeiro Tribunal das Américas

Devido à enorme extensão territorial do Brasil, a prestação ju-

risdicional no Século XVI era lenta e a Ouvidoria Geral não foi 

suficiente para conter os abusos de poder. A população exigia 

a instalação de uma Corte coletiva que, nos moldes da época, 

eram Tribunais de Justiça de segunda instância, denominados, 

em Portugal, de Relação, origem do Tribunal de Justiça co-

mum. A primeira Corte nesses moldes, nas possessões ultra-

marinas de Portugal, havia sido instalada em 1554, em Goa, a 

Relação da Índia. 

Em 1580, Portugal foi anexado pela Espanha e os dois pa-

íses passaram a formar a União Ibérica, que durou até 1640. 

Durante esse período reinaram três reis: Felipe II, Felipe III e 

Felipe IV, todos espanhóis.

Já em 1586, interessado em reduzir o poder dos ouvidores, 

o rei Felipe II pensou na possibilidade de criar uma Relação no 

Brasil. Com sugestões do Desembargo do Paço e dos ex-ouvi-

dores Brás Fragoso e Cosme Rangel, dentre outras propostas, 

o monarca assinou, em 25 de setembro de 1587, o primeiro re-

gimento da Relação do Estado do Brasil, baseado no da Casa 

da Suplicação, em Lisboa, que acabara de ser reformulado.

Em 1588, os magistrados nomeados para trabalhar na 

Relação da Bahia embarcaram com o Governador Francisco 

Giraldes rumo ao Brasil. Contudo, as condições adversas de na-

vegação forçaram uma escala em Santo Domingo, capital da 

República Dominicana, o mais antigo núcleo de povoamento 

europeu de ocupação contínua da América e a primeira sede 

do governo colonial espanhol no Novo Mundo. Com o contra-

tempo que interrompeu a viagem, o grupo voltou a Portugal e a 

nova Relação somente voltaria a ser discutida em 1605, duran-

te o reinado de Filipe III, por iniciativa do Governador Diogo Bo-

telho. A Corte só viria a ser efetivamente instalada em Salvador, 

contudo, quase duas décadas depois, em 7 de março de 1609.

Um intervalo de oito décadas separa, portanto, a primeira 

atividade judicante no Brasil colônia – exercida por Martim Afon-

so de Sousa, em 1530 – da criação da primeira Corte judicial do 

país, o Tribunal de Relação, atual Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia (TJBA), que completa 410 anos de existência em 2019. 

Um grupo de dez desembargadores portugueses – a cha-

mada Relação – chegou a Salvador em 5 de junho de 1609 para 

assumir a gestão do Tribunal. Todos eram bacharéis em Direito, 
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Colonizadores, comerciantes e corsários na Baía de Todos os Santos.
Sinus Omnium Sanctoru, 1671, de John Ogilby. 
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formados na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas 

do mundo, fundada em 1290. Do quadro funcional do Tribunal 

da Relação constavam os seguintes cargos: juiz dos Feitos da 

Coroa e Fazenda; procurador da Coroa e Fazenda e promotor 

da Justiça; provedor de defuntos e resíduos; desembargadores 

extravagantes; desembargadores de agravos; chanceler e ou-

vidor geral. Também faziam parte do quadro um escrivão, um 

meirinho, um recebedor do dinheiro das custas, um distribuidor, 

um guarda-menor, um sangrador, um cirurgião e um carcereiro.

Logo após a instalação do Tribunal de Relação foram 

também criados os primeiros tribunais e juizados especializa-

dos do Brasil, prevendo a concessão de privilégio de foro para 

determinadas matérias e pessoas, como as Juntas Militares e 

os Conselhos de Guerra, para julgar crimes militares e cone-

xos; Juntas da Fazenda, para apreciar questões alfandegárias, 

tributárias e fiscais; e as Juntas do Comércio, para apreciar 

questões comerciais e econômicas, envolvendo também a 

agricultura, a navegação e a indústria.

“Ataque a Salvador”, 1624.
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Desembargadores  
nomeados em 1609

• Afonso Garcia Tinoco – Ao ser indicado para a Relação 

do Estado do Brasil, pediu para ser dispensado, alegando 

doenças e idade avançada (tinha 53 anos) e, no caso de 

lhe ser negada a dispensa, que fosse enviado como de-

sembargador de agravos por um prazo de quatro anos. 

Sua reivindicação não foi aceita e ele ficou no Brasil por 

14 anos. Atuou como procurador da Coroa e Fazenda e 

promotor da Justiça. Ao voltar a Portugal, foi promovido, 

por unanimidade, à Casa da Suplicação.

• Antão de Mesquita de Oliveira – Assumiu, inicialmente, o 

cargo de desembargador extravagante, mas, pouco depois, 

foi promovido a desembargador de agravos. Em 1622, foi 

designado ouvidor geral e, em 1623, chanceler da Relação. 

Esteve à frente da resistência contra os holandeses, em 

1624, função assumida pouco depois pelo bispo Marcos 

Teixeira. Em 1630, foi designado para a Casa da Suplica-

ção, da qual foi membro até sua morte, em 1636.

• Antonio das Póvoas – Foi designado desembargador ex-

travagante da Relação do Estado do Brasil. Permaneceu 

no cargo durante sete anos. Ao voltar a Portugal foi, su-

cessivamente, membro da Relação do Porto, da Casa da 

Suplicação e do Conselho da Fazenda.

• Francisco da Fonceca Leitão – Tentou ser dispensado da 

Relação do Brasil, alegando ser casado, mas não foi aten-

dido. Foi nomeado desembargador extravagante, mas 

tomou posse no cargo de desembargador de agravo. Ao 

voltar a Portugal, foi membro da Relação do Porto e, mais 

tarde, da Casa da Suplicação.

• Gaspar da Costa – Tido como o mais qualificado dos primei-

ros desembargadores, foi o primeiro chanceler da Relação 

do Brasil. Sua nomeação garantia à Relação um início ali-

cerçado na experiência. Foi compensado com benefícios 

salariais e a promessa de proteção à sua família, que ficou 

em Portugal. Foi escolhido, por unanimidade, para o cargo 

de chanceler. Faleceu no Brasil, em 1611, tendo sido subs-

tituído no cargo por Ruy Mendes de Abreu.

• Manoel Jacome Bravo – Ficou na Bahia por seis anos, re-

tornando à Portugal por licença especial da Coroa. Lá, foi 

membro da Relação do Porto e da Casa da Suplicação, vere-

ador da Câmara de Lisboa e guarda-mor da Torre do Tombo. 

• Manoel Pinto da Rocha – Nomeado para o cargo de de-

sembargador de agravos, tomou posse como o primeiro 

ouvidor geral da Relação do Brasil, função na qual se 

manteve por mais de dez anos. Em 1620, substituiu Ruy 

Mendes de Abreu na chancelaria. Faleceu um ano depois, 

em pleno exercício da função.

• Pedro de Cascais de Abreu – Foi designado desembarga-

dor extravagante, chegando a ser ouvidor geral e, interi-

namente, provedor-mor da Fazenda. Retornando a Por-

tugal, foi desembargador da Relação do Porto, função na 

qual se aposentou em 1626.

• Ruy Mendes de Abreu – Filho de Antão Mendes de Abreu, 

foi juiz de fora. Designado para a Relação do Brasil, rece-

beu o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo e a promes-

sa, jamais cumprida, de um cargo de desembargador na 

Casa da Suplicação. Atuou como juiz dos Feitos da Coroa 

e Fazenda. Com a morte de Gaspar da Costa, foi nomeado 

chanceler, cargo que ocupou até 1620. De volta a Portu-

gal, ganhou o título de fidalgo da casa do rei. 

• Sebastião Pinto Lobo – Na Relação do Estado do Brasil, 

ocupou o cargo de desembargador de agravos. De volta a 

Portugal, foi desembargador extravagante da Relação do 

Porto, função na qual se aposentou em 1636.
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Havia três escrivães: Antônio da Mota, Cristóvão Vieira Ra-

vasco (pai do padre Antônio Vieira) e Domingos de Andrade.

Os desembargadores eram distribuídos por seções de fei-

tos ou câmaras, mas serviam de adjuntos uns aos outros e se 

substituíam quando necessário, dependendo da ligação das 

seções em que atuavam.

O governador-geral e o chanceler exerciam jurisdição 

mista; os desembargadores de agravos somente julgavam; os 

procuradores representavam a Coroa, falavam pela Justiça e 

pela Fazenda. Com o chanceler e um dos desembargadores de 

agravos, o governador formava uma câmara privativa para co-

mutar penas e também para a concessão de fianças em casos 

de crimes, desde que não se tratassem de delitos graves. Essa 

câmara também podia perdoar casos não previstos na lei.

O cargo do governador na Relação, segundo o regimento 

de 1609, era similar ao do regedor da Casa da Suplicação. Cui-

dava do bom funcionamento da Relação, fiscalizava a atividade 

dos seus membros, inclusive a pontualidade dos magistrados, 

e providenciava as condições necessárias para o trabalho. O 

governador não pronunciava sentenças, nem intervinha como 

juiz nas decisões, mas nomeava funcionários para os trabalhos 

da Relação. Também prestava contas ao rei das ações julgadas 

durante o ano. Não era obrigado a ir a todas as sessões, mas 

deveria, no mínimo, uma vez por mês, presidir uma audiência 

geral em que fossem julgados crimes leves. O governador tam-

bém escalava, anualmente, os desembargadores que deveriam 

realizar correições na Bahia e nas outras capitanias.

O Tribunal era presidido pelo chanceler em suas funções 

propriamente judiciárias. O chanceler presidia os julgamen-

tos; assinava as sentenças com os juízes da Câmara; aplicava 

punições correcionais aos oficiais subalternos que praticas-

sem delitos, ou mediante processo, conforme a gravidade da 

culpa; tinha a palavra final em julgamentos, no cível e no cri-

me, quando os juízes discordavam e não havendo mais magis-

trados a chamar. O chanceler, segundo o regimento de 1609, 

substituiria o governador não apenas nas sessões da Relação, 

mas também, se necessário, nas suas funções específicas de 

governo.O chanceler acumulava os cargos de juiz da chance-

laria e juiz dos cavaleiros, único com poder de julgar mem-

bros das ordens militares.

Planta da Cidade do Salvador ("Razão do Estado do Brasil"). 
João Teixeira Albernaz. 1616. 
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Invasão holandesa em Salvador. 
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Os desembargadores de agravos, o ouvidor geral do cri-

me, o ouvidor geral do cível e o juiz dos Feitos da Coroa e da 

Fazenda exerciam funções puramente de judicatura, tanto no 

cível quanto no crime e constituíam o Tribunal Pleno. O procu-

rador da Coroa defendia, no cível, os interesses da Coroa e da 

Fazenda Real, e no criminal, representava a Justiça em causas 

de interesse da Coroa e do Estado. Antes do início das sessões, 

era celebrada uma missa. A Casa da Suplicação de Lisboa con-

tinuava sendo o Supremo Tribunal.

Poucas informações há sobre os primeiros 15 anos de atu-

ação da Relação na Bahia, porque praticamente toda a docu-

mentação existente sobre o período que vai da instalação da 

Relação do Estado do Brasil, em 1609, até a sua desativação 

– por alvará de Felipe IV, em 5 de abril de 1626 – foi destruída 

durante a invasão dos holandeses (1624-1625). 

Há duas versões para justificar a desativação do Tribunal. 

Uma delas diz que os esforços militares para a reconquista 

da cidade de Salvador durante a invasão holandesa deman-

daram a economia de dinheiro, incluindo a transferência dos 

salários do Tribunal, para esse fim. A outra versão dá conta de 

que os governadores-gerais, sentindo-se desprestigiados com 

a nova forma de administração colegiada da Justiça, teriam 

pressionado pela supressão da Relação. Fato é que com a ex-

tinção da Relação na Bahia, em 1626, os atos jurisdicionais 

de sua competência passaram para a Ouvidoria Geral. O que 

não fosse de sua alçada, como recursos, apelações, queixas e 

clamores, voltou a ser resolvido na metrópole. 

Planta da Cidade do Salvador ("Razão do Estado do Brasil"). 
João Teixeira Albernaz. 1616. 
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A restauração do trono português e 
uma nova Relação

Muitos portugueses se rebelaram contra o domínio espanhol du-

rante a União Ibérica, sobretudo a nobreza que, juntando-se aos 

nacionalistas das classes menos favorecidas, se mobilizou pela 

restauração do trono. O movimento foi liderado por D. João, Du-

que de Bragança, que, em dezembro de 1640, foi aclamado novo 

Rei de Portugal, com o nome de D. João IV. Com ele teve início a 

dinastia de Bragança, que governou até novembro de 1889. 

A restauração do trono, contudo, não selou a paz entre 

Portugal e Espanha. Esta continuava lutando contra os Paí-

ses Baixos e enfrentando revoltosos na Catalunha, o que a 

impossibilitou de usar toda sua força nos combates travados 

nas suas fronteiras com Portugal. A chamada Guerra da Res-

tauração só terminou em 1668, quando a Espanha reconhe-

ceu a independência de Portugal. 

Pouco depois da restauração do trono, mas ainda em 

conflito com a Espanha, e após sucessivas denúncias contra 

os ouvidores, D. João IV assinou, em 12 de setembro de 1652, 

a Carta Régia que reinstalou a antiga Relação do Estado do 

Brasil, na Bahia, mas desta vez designada Corte Superior Bra-

sileira, reduzida a oito desembargadores e um corpo adminis-

trativo formado por um capelão, um meirinho, um escrivão, 

um cirurgião, um barbeiro, um carcereiro e um guarda-mor. 

Em 10 de novembro de 1698, Portugal autorizou que a Rela-

ção voltasse a ter dez desembargadores. 

Panorâmica de Salvador. Acervo TJBA.



Embora o regimento da nova Relação tenha sido redigido 

em 1652, o Tribunal só voltou a funcionar em 3 de março de 

1653, ocupando pela primeira vez sede própria, na Praça do Pa-

lácio do Governo, local que abrigaria a sede da Justiça baiana 

durante todo o período colonial e parte do período monárquico.

Não havia muita diferença entre o regimento de 1609 e o 

de 1652. Do ponto de vista judicial, todas as outras capitanias 

estavam subordinadas à Corte Superior Brasileira – menos a 

do Maranhão, que, à época, continuava sendo uma entidade 

separada, sobre a qual o Tribunal baiano não exercia nenhum 

controle. Pelo novo regimento, o governador não era mais 

obrigado a presidir as sessões do Tribunal, mas continuava 

sendo seu presidente, com o título de regedor. Nessa nova era, 

o Tribunal também passou a dar posse aos governadores. 

Aos olhos do governo português, o Tribunal era essencial 

para a permanência de Portugal na América do Sul. Afinal, o 

Brasil era a sua mais importante colônia, e a cidade de Salva-

dor – que no início do Século XVII abrigava cerca de dois mil 

habitantes – possuía o principal porto do hemisfério sul.

No período imediatamente posterior à sua reinstalação, o 

Tribunal passou a ter grande prestígio. Não representava ape-

nas a cúpula da estrutura judiciária, ainda que fosse essa sua 

principal função. Constantemente, seus integrantes atuavam 

em outras áreas da administração, como consultores para os 

governadores, e, algumas vezes, para os reis com os quais os 

chanceleres se correspondiam. Até navios eles fiscalizavam, 

para combater o contrabando. Não raro, os desembargadores 

viajavam em sindicância ou missões especiais com poderes de 

decisão que, dependendo das circunstâncias, estavam além das 

instruções recebidas dos governadores. Cumpriam missões até 

em outras colônias portuguesas, a exemplo do Reino de Angola 

e das ilhas de São Tomé e Príncipe, na África, o que revela os 

laços que uniam essas colônias do Império português. 

Os desembargadores do Tribunal também faziam parte 

de novos órgãos administrativos, como a Junta do Conselho 

da Fazenda, criada em 1652, e a Casa da Moeda, fundada em 

1694. Além disso, intervinham na fixação dos preços do açú-

car, do tabaco e de outros produtos de exportação, função ofi-

cializada, em 1751, com a criação da Mesa de Inspeção, que 

deveria ser presidida por um desembargador. Na Relação, ha-

via ainda o Tribunal de Desembargo do Paço, formado pelo 

regedor, o chanceler e o agravista mais antigo. Sua função era 

conceder graças, perdões e outras provisões. Contava com 

um corpo auxiliar para resolver causas que envolviam o rei e 

para dirimir conflitos de alçada entre a Igreja e a Justiça secu-

lar. Desse Juízo faziam parte o procurador da Coroa e juízes 

designados pelo governador.
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Desembargadores chegam à Casa de Suplicação. As duas foices na porta 
significavam o julgamento de um crime. Se houvesse condenação, eram 
empunhadas por oficiais na hora de conduzir o condenado à forca
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Dia 22 de janeiro de 1808, Dom João e sua 
comitiva chegam a Salvador, na Bahia
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lado em 1751. Com sua criação, a Bahia perdeu a hegemonia 

como sede do único tribunal de recursos da colônia e a Corte 

Superior Brasileira foi rebatizada como Tribunal de Relação 

da Bahia, com jurisdição sobre as regiões ao norte da colônia. 

A mudança também motivou a Coroa portuguesa a transferir 

a sede do Governo-Geral, de Salvador para o Rio de Janeiro, 

pouco mais de uma década mais tarde, em 1763.

A chegada da Família Real a Salvador, em 1808, provocou 

muitos transtornos, pois inexistiam imóveis condignos sufi-

cientes para acolher a nobreza portuguesa, tendo as repar-

tições públicas sido utilizadas na acomodação. Enquanto D. 

João VI e familiares se hospedaram no Palácio do Governo, 

alguns nobres se abrigaram na sede do Tribunal da Relação. 

No período de permanência, trinta e quatro dias, as sessões da 

Corte ocorreram na Câmara Municipal.

A ida de D. João VI para a nova capital fez com que a 

Relação do Rio de Janeiro fosse transformada em Casa da 

Suplicação, acumulando as atribuições com as de uma Corte 

de última instância para todo o País. Nos anos seguintes, fo-

ram criados os Tribunais da Relação do Maranhão, em 1812, 

e de Pernambuco, em 1821.

Relação do Rio de Janeiro

Com tantas funções acumuladas, muitas vezes, os juízes da Re-

lação não davam conta do trabalho. Isso sem falar no afasta-

mento de um ou de outro em função de doenças. No período 

de 1685 a 1687, a Bahia foi atingida por uma epidemia de febre 

amarela. A doença matou cinco desembargadores da Casa da 

Relação da Bahia – Manoel da Costa Palma, João de Góes e 

Araújo, João de Couto de Andrade, João da Guarda Fragoso e 

Jerônimo de Sá e Cunha – o que levou a Corte a suspender tem-

porariamente suas atividades por falta de magistrados.

O excesso de processos, à época, também contribuiu 

para dificultar o bom funcionamento do Tribunal. A situação 

complicou-se ainda mais a partir do momento em que o peso 

da colônia se deslocou para o centro-sul do País, em fun-

ção da corrida ao ouro e aos diamantes na Região de Minas 

Gerais. Por isso, a partir de 1733, levantou-se a questão da 

criação de uma nova Relação, com sede no Rio de Janeiro, já 

que a cidade havia sido eleita como o principal entreposto 

de comércio com a metrópole. 

O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro – com jurisdi-

ção sobre Minas Gerais, São Paulo e demais regiões ao sul, 

abrangendo ao todo 13 comarcas – só foi efetivamente insta-
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A primeira  
Constituição do Brasil

Após proclamar a Independência, em 1822, D. Pedro I outor-

gou a Constituição Imperial de 1824, que assentou as bases 

do Poder Judiciário nos estados brasileiros, à época, denomi-

nados províncias. Essa primeira Carta da história constitucio-

nal do país garantiu às províncias o direito de instalar suas 

próprias cortes de Justiça, o que ocasionou extensa perda de 

jurisdição ao Tribunal de Relação da Bahia. A Carta Magna 

definiu, ainda, que as Relações ficariam sujeitas ao Supremo 

Tribunal de Justiça, sediado na capital do Império. 

O Supremo Tribunal de Justiça foi efetivamente cria-

do apenas em 1828, em substituição à Casa da Suplicação, 

tornando-se a nova Corte responsável pelo julgamento das 

causas em última instância. 

Em 1830, foi promulgado o Código Criminal do Império 

do Brasil, que manteve a pena de morte, existente, no País, 

desde o século XVI. Também foi instituído o Conselho do Júri 

(denominado Juízo de Jurados), presidido por um juiz cri-

minal, para o julgamento de crimes em geral. Desdobrava-

-se em Júri da Acusação, para decidir sobre a pronúncia do 

acusado, e Júri do Julgamento.

Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro recebe carta de D. João VI retirando-lhe a regência do Brasil e ordenando 
seu regresso imediato a Portugal. Contrário aos interesses da Corte portuguesa, o Príncipe Regente grita 

“Independência ou morte” e se proclama Imperador do Brasil
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A universalização do juiz e a 
multiplicação das Relações

Em 1832, foram extintas as figuras de ouvidores, corregedo-

res e chanceleres como julgadores, universalizando-se o juiz 

como magistrado de primeira instância, em suas diversas mo-

dalidades: juiz municipal (escolhido pelo presidente da pro-

víncia, dentre os nomes constantes de uma lista tríplice eleita 

pela Câmara Municipal, em substituição à antiga figura de juiz 

ordinário local); juiz de paz (eleito pela população da cidade 

ou vila); e juiz de Direito (nomeado pelo imperador, em subs-

tituição à antiga figura de juiz de fora). Na época, a Justiça do 

Trabalho vivia uma fase embrionária; as causas trabalhistas 

na cidade eram apreciadas pela Justiça comum, pelo rito su-

maríssimo, e no âmbito rural, pelos juízes de paz.

Ao longo dos anos do Império, novos Tribunais de Rela-

ção passaram a ser instalados nas principais províncias, como, 

à época, eram designados os atuais estados. Em 1874, foram 

criados sete deles. A distribuição da jurisdição da chamada se-

gunda instância da Justiça Comum Imperial ficou da seguinte 

forma: Relação da Corte (Rio de Janeiro e Espírito Santo); Re-

lação da Bahia (incluindo Sergipe); Relação de Pernambuco 

(incluindo Paraíba e Alagoas); Relação do Maranhão (incluin-

do Piauí); Relação de São Paulo (incluindo Paraná); Relação 

de Minas Gerais; Relação do Rio Grande do Sul (incluindo San-

ta Catarina); Relação do Pará (incluindo Amazonas); Relação 

do Ceará (incluindo Rio Grande do Norte); Relação do Mato 

Grosso; e Relação de Goiás.

O Código Criminal e o Código de Processo Criminal revogaram o Livro 
V das Ordenações Filipinas, o mais duradouro diploma penal do Brasil, 
que vigorou de 1603 a 1830. Com o Código de Processo Criminal, 
iniciou-se a sistematização das ações do Ministério Público.
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A primeira Constituição 
Republicana

Em 15 de novembro de 1889, após articular a queda da mo-

narquia com civis e militares, o Marechal Deodoro da Fonseca 

proclamou a República. Por decreto, o País se transformou em 

República Federativa e as províncias passaram a ser estados, 

com autonomias política e administrativa. Nasceram, dessa 

forma, os Estados Unidos do Brasil que, em 1891, ganharam 

sua primeira Constituição republicana.

Uma das principais características da nova Constituição 

foi o estabelecimento da dualidade da Justiça comum, com a 

“A Pátria repele os escravocratas”, 
de Angelo Agostini. 

instituição da Justiça Federal, o que originou o surgimento dos 

juízes federais, para apreciar, entre outras, as causas de que a 

União fosse parte. Todas as questões de natureza constitucional 

passaram a ser também da competência dos juízes federais. O 

Supremo Tribunal de Justiça passou a ser chamado de Supremo 

Tribunal Federal, com função uniformizadora da jurisprudência 

em matéria de Direito Constitucional e federal. Os Tribunais de 

Relação das províncias passaram a ser Tribunais de Justiça dos 

estados, como órgãos de cúpula da Justiça comum estadual.
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A República manteve os juízes de Direito (denominados ju-

ízes de comarca no Rio Grande do Sul), os juízes municipais (de-

nominados, em alguns estados, juízes distritais), os tribunais do 

júri e os juízes de paz (que continuaram sendo cargos eletivos). 

Com a promulgação da Constituição do Estado da Bahia, 

no dia 2 de julho de 1891, a Relação passou a ser Tribunal de 

Apelação e Revista. A Lei Estadual no 15, de 15 de julho de 

1892, que estabeleceu os princípios básicos da organização 

do Poder Judiciário baiano, alterou o título de desembarga-

dor para conselheiro. Na última sessão da velha Relação da 

Bahia, em 2 de agosto daquele ano, na qual estiveram pre-

sentes nove dos doze membros, o clima era de despedida. A 

história dá conta de que os desembargadores, visivelmente 

emocionados, ouviram as palavras de encerramento do en-

tão Presidente, Pedro Francelino Guimarães. O magistrado 

Francisco Pacheco de Melo foi o único a ser mantido no novo 

Tribunal. No antigo edifício, com os mesmos móveis e fun-

cionários, mas com a composição modificada, no dia 8 de 

agosto, a nova Corte foi instalada, sob a presidência de Luís 

Viana, que, quatro anos depois, já exonerado do cargo de 

conselheiro, seria eleito governador da Bahia.

Com a reforma constitucional de 1915 e a edição da Lei 

Estadual no 1.119, de 21 de agosto daquele ano, o Tribunal de 

Apelação e Revista da Bahia passou a se chamar Tribunal Su-

perior de Justiça, e os membros do Tribunal voltaram a ter o 

título de desembargadores.

Contudo, a chamada Revolução de 1930, que levou Getú-

lio Vargas ao poder, pôs fim à ordem constitucional de 1891. 

Vargas fechou o Congresso e passou a governar com base 

em decretos-leis. Um de seus frutos imediatos foi a promul-

gação, por decreto, do Código Eleitoral, em 1932, que, pela 

primeira vez, dava às mulheres o direito de votar. Também, 

por meio de decretos, foi instituída a Justiça Eleitoral, e a 

Justiça do Trabalho avançou com a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, bem como com as Comissões 

Mistas de Conciliação, para a solução de conflitos coletivos 

de trabalho, e com as Juntas de Conciliação e Julgamento, 

referentes a conflitos individuais. 

“Operários”, de Tarsila do Amaral.
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A segunda Constituição Republicana

A Constituição de 1934 foi a primeira a prever expressamente a existência da Justiça 

do Trabalho, efetivamente instalada em 1o de maio de 1941. Também instituciona-

lizou o Ministério Público e introduziu o quinto constitucional, prevendo lei federal 

sobre a organização do Ministério Público da União. Nos estados, os Tribunais pas-

saram a ser denominados Cortes de Apelação. A Carta Magna, no entanto, teve vida 

curta, pois com a decretação do Estado Novo, por Getúlio Vargas, foi substituída 

pela Constituição outorgada de 1937.

Na noite de 10 de novembro de 
1937, Getúlio Vargas anuncia a 
nova Constituição



O Estado Novo e a Carta de 1937

Na noite de 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anunciou 

pela Rádio, instalada no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, 

a Constituição por ele outorgada, que instituiu o Estado Novo 

(1937-1945). A denominação foi inspirada no mesmo nome dado 

ao período ditatorial implantado por António de Oliveira Salazar, 

em Portugal, que vigorou de 1933 até 1974. No Brasil, junto com 

o Estado Novo, veio a suspensão de todos os direitos políticos, 

a abolição dos partidos e organizações civis, o fechamento do 

Congresso Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras 

municipais, e a extinção do cargo de Vice-Presidente da Repúbli-

ca. Os estados passaram a ser governados por interventores, no-

meados pelo Presidente da República, e os prefeitos municipais 

passaram a ser designados pelos interventores. 

De caráter autoritário, a Carta de 1937 também extinguiu a 

Justiça Federal e a Justiça Eleitoral, aboliu o sufrágio universal e 

instituiu o Tribunal de Segurança Nacional. Nos estados, as Cor-

tes de Apelação foram transformadas em Tribunais de Apelação.

A Constituição de 1946

Encerrado o regime de exceção no País, o Tribunal de Seguran-

ça Nacional foi suprimido pela Constituição de 1946, que imple-

mentou a fase judiciária da Justiça do Trabalho, ao promover 

sua integração ao Poder Judiciário, transformando o Conselho 

Nacional do Trabalho em Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

e os Conselhos Regionais em Tribunais Regionais do Trabalho.

De caráter democrático, a nova Carta restabeleceu a Justi-

ça Federal e criou o Tribunal Federal de Recursos (TFR), instân-

cia revisional das sentenças promulgadas pelos juízes federais. 

Restabeleceu, também, a Justiça Eleitoral, como instituição res-

ponsável não apenas pelo julgamento das disputas eleitorais, 

mas como organizadora dos pleitos. A nova Carta manteve a 

Justiça Militar como foro especial para os militares, cujos ór-

gãos de base passaram a ser as auditorias militares.

A Carta Magna de 1946 faz referência expressa ao Minis-

tério Público em título próprio (artigos 125 a 128), sem vin-

culação aos Poderes. Cinco anos mais tarde, em 1951, a Lei 

Federal no 1.341 criou o Ministério Público da União (MPU), 

vinculado ao Poder Executivo, ramificado em Ministério Pú-

blico Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho. Os Tribunais 

de Apelação estaduais passaram a ser, definitivamente, de-

nominados Tribunais de Justiça.

Constituição de 1937. 
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Por meio da criação da Lei de 
Imprensa e da Lei de Segurança 
Nacional, o governo empreendeu a 
criação de mecanismos capazes de 
controlar os meios de comunicação 
e qualquer outra manifestação 
ligada à vida cultural do País.
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A Constituição Cidadã

A nova Constituição, apelidada de “Constituição Cidadã”, em 

vigor até hoje, é marcada pelo respeito a princípios básicos do 

próprio Direito, como a dignidade do ser humano, a cidadania 

e os direitos fundamentais. Se, por um lado, limitou a Justiça 

Militar, basicamente, aos militares, por outro, ampliou a estru-

tura judiciária trabalhista ao prever a criação de, no mínimo, 

um Tribunal Regional do Trabalho (TRT) por estado. 

Outra inovação da Constituição vigente refere-se à estru-

turação do Poder Judiciário, com a criação do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), corte de uniformização de jurisprudência em 

torno da legislação federal, em substituição ao Tribunal Fede-

ral de Recursos (TFR), que foi extinto. O STJ passou a ser o órgão 

de cúpula da Justiça comum, tanto estadual quanto federal, ao 

lado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) e do Superior Tribunal Militar (STM) nas 

chamadas justiças especializadas. Sua criação possibilitou ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) assumir o caráter de Corte 

Constitucional, como guardião maior da Constituição.

Avanço importante na Constituição de 1988, que se ajus-

tou ao ideal de facilitar o acesso de todos à Justiça, foi a cria-

ção dos Juizados Especiais, cíveis e criminais, para causas de 

menor complexidade e infrações penais de menor potencial 

ofensivo, respectivamente.

A atual Carta determina, ainda, a coletivização do processo, 

por meio de mandado de segurança coletivo e de ação civil pú-

blica, como forma de possibilitar a extensão da decisão de uma 

demanda a todos os afetados pela mesma causa, defendendo os 

interesses difusos e coletivos. Uma de suas emendas introduziu o 

instituto da ação declaratória de constitucionalidade como ins-

trumento de solução rápida de controvérsias constitucionais.

No capítulo “Das funções essenciais à Justiça”, o texto 

Constitucional faz referência expressa ao Ministério Público, 

Novo período ditatorial

Em 1960, a capital federal foi transferida do Rio de Janeiro 

para Brasília e a Lei de Organização Judiciária passou a regu-

lamentar o Poder Judiciário. Em 1964, contudo, teve início um 

novo período de exceção, decorrente do regime militar que 

assumiu o comando do País em consequência do golpe civil-

-militar de 31 de março. Foi um tempo marcado pela amplia-

ção da competência da Justiça Militar, de modo a abranger os 

civis envolvidos em questões de segurança nacional.

De caráter autoritário, a Constituição de 1967 representou o 

endurecimento jurídico da ditadura. Defendia o uso da pena de 

morte para qualquer crime ligado à segurança nacional, retirava 

dos trabalhadores qualquer direito relacionado à organização 

de greves ou entidades sindicais e lançava as bases necessárias 

para outras leis que viriam a instituir a censura e o banimento 

dos cidadãos. A Emenda Constitucional de 1969 vigorou durante 

todo o novo regime militar, até 1985, como dispositivo máximo 

responsável por trazer ao campo da legalidade todos os atos de 

natureza antidemocrática. Estes podem ser simbolizados pelo 

Ato Institucional no 5, de 1968, conhecido como AI-5, que amplia-

va ainda mais os poderes políticos dos militares, vedava a con-

cessão de habeas corpus para os presos políticos e permitia a 

aposentadoria compulsória de servidores públicos.

A Emenda Constitucional de 1977, conhecida como “Pacote 

de Abril”, criou o Conselho Nacional da Magistratura, como órgão 

disciplinar, com a função de receber reclamações contra mem-

bros dos tribunais, dando origem à figura jurídica da avocatória.

Em 1981, uma lei complementar dispôs sobre o Estatuto 

do Ministério Público, instituindo garantias, atribuições e ve-

dações aos membros do órgão, que teve sua área de atuação 

ampliada consideravelmente em 1985. Foi quando a Lei de 

Ação Civil Pública lhe atribuiu, também, a função de defesa 

dos chamados interesses difusos e coletivos.
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Sessão parlamentar 
que aprovou a 

Constituição de 1988. 

Presidente da Assembleia Nacional 
da Constituinte, Ulysses Guimarães 
apresentou a Constituição de 1988. 



definindo suas funções institucionais, garantias e vedações de 

seus membros, com destaque para a área cível, na qual atua 

na tutela dos interesses difusos e coletivos (meio ambiente, 

consumidor, patrimônio histórico, turístico e paisagístico; pes-

soa com deficiência; criança e adolescente, comunidades in-

dígenas e minorias étnico-sociais, dentre outros). Esse tipo de 

atividade, que sensibiliza e mobiliza cada vez mais a popula-

ção, deu destaque à instituição, tornando-a uma espécie de 

ouvidoria da sociedade brasileira.

A Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro de 

2004, extinguiu os Tribunais de Alçada, cujos membros passa-

ram a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos estados, 

bem como criaram os Conselhos Nacionais de Justiça (CNJ) 

e do Ministério Público (CNMP), órgãos de controle externo.

Ao longo de seus 30 anos de vigência, a Constituição brasi-

leira já foi modificada 105 vezes, o que, para alguns especialis-

tas, é resultado de seu elevado nível de detalhamento. Críticas 

à parte, fato é que a própria Constituição, em seu art. 60, prevê 

o procedimento legislativo das emendas, sendo o Congresso 

Nacional o órgão responsável por aprovar as mudanças neces-

sárias ao texto constitucional, embora algumas matérias não 

possam ser alteradas. São as chamadas cláusulas pétreas, defi-

nidas no parágrafo 4o, do art. 60 da Carta, que diz:

 §4o Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda constitucional tendente a abolir:

I. A forma federativa de Estado;

II. O voto direto, secreto, universal e periódico;

III. A separação dos Poderes; e

IV. Os direitos e garantias individuais.
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O Tribunal e suas moradas

Durante os primeiros anos de funcionamento, o Tribunal da 

Relação da Bahia não tinha sede própria. As sessões plená-

rias ocorriam no Palácio do Governador-Geral, na atual Pra-

ça Municipal (Praça Tomé de Sousa). Para os despachos mais 

simples foram destinadas casas alugadas ou de propriedade 

da Coroa, conforme o regimento de 1609. A Justiça na Bahia 

funcionava de modo itinerante, deslocando-se por entre imó-

veis situados naquele logradouro ou em casas localizadas na 

Rua da Ajuda, nas proximidades da igreja homônima. Essas 

mesmas casas serviam de moradia aos desembargadores.

A primeira sede da Relação começou a ser construída 

durante o governo de Diogo Mendonça Furtado (1621-1624), 

mas só concluída em 1627, quando o Tribunal já estava de-

sativado, o que se deu no ano anterior. Com a reinstalação 

da Corte, o imóvel foi interligado ao Palácio do Governo por 

um passadiço, facilitando o trânsito das autoridades entre as 

duas casas de poder.

Em 1870, o imóvel da Casa da Relação teve de ser de-

socupado para dar lugar à plataforma superior do elevador 

hidráulico, o chamado Elevador Lacerda (em homenagem ao 

engenheiro José de Lacerda, que o construiu), que liga a Cida-

de Baixa à Cidade Alta de Salvador. 

O governo da província transferiu, então, a Relação e a 

Tesouraria Provincial para o segundo andar de um sobrado na 

Ladeira da Praça. Um ano depois, a antiga sede da Relação foi 

demolida, junto com outras construções nos arredores, para 

atender à reforma urbanística de Salvador, a cargo do arqui-

teto Francisco de Azevedo Caminhoá. Sem o palácio, a Justiça 

voltou a funcionar, durante 79 anos, em sedes provisórias. Per-

maneceu na Ladeira da Praça até 1880, quando foi transferida 

para o casarão de número 26, na antiga Rua Direita do Palácio 

(atual Rua Chile, no 17 – no local, posteriormente, funcionaria 

a famosa Loja Duas Américas). Em 1904, o Tribunal passou a 

ocupar ala exclusiva do Senado Provincial, na Piedade.

Largo da Piedade, Salvador, Bahia, Século XVIII.
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Em 1923, no centenário da Independência da Bahia, sur-

giu a ideia da construção de uma sede própria, no Campo da 

Pólvora, para reunir todas as instâncias da Justiça. A pedra fun-

damental chegou a ser assentada em ato solene pelo então go-

vernador do estado, J. J. Seabra, mas o projeto não foi adiante. 

Devido à demolição de parte do Senado para a constru-

ção da Avenida 7 de Setembro, o Tribunal perdeu sua ala, mas 

continuou instalado no prédio até 1930, quando o Senado e a 

Câmara dos Deputados Estaduais foram dissolvidos pela cha-

mada Revolução de 1930. O Tribunal passou, então, a ocupar 

o casarão de número 17, no Terreiro de Jesus (Praça XV de 

Novembro), que abrigava o extinto Senado.

Em 1934, o então Presidente do Tribunal, Desembarga-

dor Pedro Ribeiro de Araujo Bittencourt, retomou a ideia e 

passou a destinar verbas para a construção do novo Tribunal. 

A Constituição Estadual de 1935, em suas Disposições Transi-

tórias, autorizou a construção de um Palácio da Justiça, que 

deveria homenagear Ruy Barbosa. O projeto chegou a ser li-

citado, mas, com a instauração do Estado Novo, permaneceu 

parado por dez anos. Retomadas em 1947, as obras ficaram 

a cargo da Companhia Construtora Nacional, que vencera a 

concorrência em 1937. 

Para assessorar a construção foi convidado, por solicitação 

pessoal do então governador Otávio Mangabeira, o arquiteto 

Diógenes Rebouças, diretor, na época, da Comissão do Plano 

de Urbanismo da Cidade de Salvador. A ele também coube a 

harmonia do conjunto destinado a servir de mausoléu de Ruy 

Barbosa, de autoria dos escultores Ismael de Barros (encarrega-

do dos mármores que, simulando colunas greco-romanas, orna-

mentam o recinto) e Mário Cravo (que fez as águias – em alusão 

à “águia de Haia” – e a cabeça de bronze do homenageado). O 

novo Palácio da Justiça, em estilo neoclássico tardio, foi inau-

gurado com as devidas pompas na data prevista: 5 de novem-

bro de 1949, dia em que Ruy Barbosa completaria 100 anos. O 

Presidente da Corte baiana era o Desembargador Salvio de Oli-

veira Martins, tendo o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro Laudo Ferreira de Camargo, discursado na solenidade.

No dia 28 de janeiro de 2000, o Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, na gestão do Desembargador Edmilson Jatahy Fonse-

ca, foi transferido para nova sede própria, o edifício de número 

560 da 5a Avenida do Centro Administrativo da Bahia, que tam-

bém abriga as sedes dos poderes Executivo e Legislativo. Além 

do Fórum Ruy Barbosa, permanecem na antiga sede da Justiça as 

varas e as outras unidades da comarca de Salvador. 

Projeto de construção do 
Palácio Ruy Barbosa. 
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Funcional, moderno e dotado de recursos tecnológicos e 

sustentáveis, o atual edifício-sede do TJBA foi planejado para 

oferecer conforto e eficiência aos servidores e magistrados, 

prevendo até mesmo a evolução e a multiplicação das deman-

das do Judiciário ao longo do tempo. A área, de cerca de 30 

mil metros quadrados, abriga a Presidência e as Secretarias do 

Tribunal de Justiça, os gabinetes dos desembargadores, a Cor-

regedoria-Geral da Justiça, a Corregedoria das Comarcas do 

Interior, o Tribunal Pleno, o Salão Nobre, as salas de sessões e a 

Biblioteca, além de auditórios e espaços para serviços de apoio.

Nos espaços de convívio social são organizadas exposições 

culturais e atividades de integração social. No hall da entrada 

principal, estão expostos os retratos dos ex-presidentes do Tri-

bunal de Justiça. Parte do acervo decora alguns ambientes da 

sede, como o histórico sino de convocação de sessões do Pleno.

Em 7 de março de 2009, durante as comemorações do IV 

Centenário, foi inaugurado o prédio anexo ao Tribunal de Justiça. 

Com cinco pavimentos, sendo dois de garagens, o edifício possui 

cerca de 20 mil metros quadrados de área construída, totalmen-

te adaptados segundo critérios de acessibilidade arquitetônica 

para atender às necessidades de pessoas com deficiência.

Em 30 de janeiro de 2012, depois de ampla reforma, foi 

aberto ao público o Ed. Orlando Gomes, inaugurado no ano de 

1975, e anexo ao Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré. Com instala-

ções modernas, mobiliário e climatização especial, o local pas-

sou a abrigar 20 novas varas cíveis de Salvador. 

Ainda em 2012, as Varas de Família da Comarca de Salvador 

foram instaladas no prédio onde funcionava o Fórum Criminal 

Des. Carlos Souto, ao lado do Fórum Ruy Barbosa (inaugurado 

no dia 1o de fevereiro de 1999), transferido para o edifício que 

sediou o Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária – 

Ipraj, nas proximidades da sede do Tribunal de Justiça.

Em 2013, a sede do Poder Judiciário do Estado da Bahia en-

trou em processo de modernização, executado em três etapas, 

concebidas em projeto da Diretoria de Engenharia e Arquitetu-

ra (DEA) e da Secretaria de Administração (Sead). Na primeira 

delas, a cobertura do prédio passou por uma reforma completa, 

com substituição das placas de policarbonato. Na segunda eta-

pa, a emblemática fachada do Tribunal foi substituída por um 

moderno sistema que proporcionou ventilação e isolamentos 

acústico e térmico. Na última etapa, as áreas internas passaram 

por revitalização arquitetônica. 

Praça da Piedade, sessão presidida pelo Desembargador Pedro Ribeiro 1921 - 1930
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Braulio Xavier preside sessão na sede da Piedade. Teixeira de Freitas está num canto da sala, e no seu 
lugar, o Cristo de Botelho Benjamin ocupa o dossel. Fotografia retrata o período entre 1907 e 1920

Rua Chile, fotografia retrata o período entre 1899 e 1900, quando Pedro Marianni presidia o Tribunal

57



1a Sede (1609 - 1626) Palácio do Governo

2a Sede (1653 - 1870  Praça do Palácio do Governo
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3a Sede (1870 -1880) Ladeira da Praça do Palácio

4a Sede (1880 - 1904) Rua Direta do Palácio – Rua Chile
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5a Sede (1904 - 1930) Praça da Piedade

6a Sede (1930 - 1949) Terreiro de Jesus 7a Sede (1949 - 2000) Fórum Ruy Barbosa 
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Escultura de Mário Cravo em primeiro plano, tendo ao fundo a sede 
atual do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inaugurada em 28 de 
janeiro de 2000, no Centro Administrativo da Bahia

Em 13 de janeiro de 2015, o então Presidente do Tribunal, 

Desembargador Eserval Rocha, inaugurou o Fórum Regional do 

Imbuí, em Salvador. O local, um edifício adquirido pelo Tribunal 

em 2012, passou a abrigar as Turmas Recursais e os Juizados 

Especiais de Defesa do Consumidor de Brotas e Extensão.

No término da administração do Desembargador Eserval 

Rocha, com espaço três vezes maior, para o público acompanhar 

as sessões e capacidade para até 78 desembargadores, o novo 

salão do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia foi inaugurado. 

Sob a liderança da Desembargadora Maria do Socorro 

Barreto Santiago, o TJBA inaugurou, no dia 3 de junho de 2017, 

a nova sede da Universidade Corporativa – Unicorp, instituída 

pela Resolução no 22/2008.

Na atual gestão, do Desembargador Gesivaldo Nascimen-

to Britto, está sendo construído o segundo anexo da sede do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Desembargador Eserval Rocha passando a tropa em 
revista no dia de sua posse na Presidência do TJBA
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Nome do Fórum Comarca Inauguração

Fórum Alcântara de Figueiredo Macaúbas 10/10/2008

Fórum Des. Walter Nogueira Pojuca 22/10/2008

Fórum José Menezes Barreto Neto Nova Canaã 06/05/2009

Fórum Dr. Eliel Martins Capela do Alto Alegre 15/12/2009

Fórum Fernando Mario Pires Dalton Capim Grosso 16/12/2009

Fórum da Comarca de Mairi Mairi 16/12/2009

Fórum da Comarca de Boa Vista do Tupim Boa Vista do Tupim 12/01/2010

Fórum Des. Mário Viana Iraquara 12/01/2010

Fórum de João Dourado João Dourado 12/01/2010

Fórum Dr. Anisio Martins Carvalho Presidente Dutra 12/01/2010

Fórum Prof. Raimundo Brito Tucano 20/01/2010

Fórum Valentim Ferreira Batista Guaratinga 26/01/2010

Fórum Dr. Ronaldo Bonfim Santos Itarantim 26/01/2010

Fórum Abmael do Prado Nogueira Anagé 27/01/2010

Fórum Novo Durvanilo de Araújo Santos Coribe 01/02/2010

Fórum Dr. Roberto Santos Correntina 02/02/2010

Fórum Luiz Eduardo Dalto de Castro Guanambi 13/08/2010

Fóruns construídos e inaugurados no período de 2008 a 2018

62



Fórum  Evaristo Ferreira do Nascimento Itapitanga 31/08/2010

Fórum Gerson Filemon Lacerda Santa Luzia 01/09/2010

Fórum Novo de Teixeira de Freitas Teixeira de Freitas 02/09/2010

Fórum Comarca de Itabuna Itabuna 04/08/2014

Fórum João Mangabeira Vitoria da Conquista 15/10/2014

Fórum Regional do Imbuí Imbuí - Salvador 13/01/2015

Fórum Tarcilo Vieira de Melo Barreiras 31/08/2015

Fórum Des. Manoel José da Silva Central 03/12/2015

Fórum Hamilton Pereira de Souza Filho Sobradinho 11/01/2016

Fórum da Comarca de Rio Real Rio Real 25/01/2016

Fórum Adauto Pereira de Souza Paulo Afonso 26/01/2016

Fórum Luiz Viana Filho Serrinha 22/11/2016

Fórum Conselheiro Luiz Viana Juazeiro 12/01/2018

Fórum Dr. Osório Borges De Menezes Porto Seguro 18/01/2018

Fórum Ministro João Mendes São Gonçalo dos Campos 23/01/2018

Fórum Des. Antônio Bensabath Itaparica 25/01/2018

Fórum Edgard Matta Nazaré 25/01/2018

Fórum Clemente Mariani Camaçari 31/01/2018
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Quatro séculos  
de história e memória

A representativa história do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia é compartilhada por pouquíssimas instituições públicas 

do país. Para a Corte é um privilégio poder registrar uma tra-

jetória que se mistura com o próprio nascimento da Justiça no 

Brasil. Por isso mesmo, o TJBA mantém diversas ações de pre-

servação documental e, graças a esse cuidado, pode celebrar 

seus 410 anos de existência com amplo acervo de memórias.

Celebrado em 7 de março de 2009, o IV Centenário do Tri-

bunal de Justiça da Bahia contou com diversas iniciativas de-

senvolvidas pela Comissão Organizadora das Comemorações. 

As comemorações, elaboradas em parceria com a Se-

cretaria de Cultura do Estado, foram prestigiadas pela então 

Chefe da Casa Civil do governo de Luís Inácio Lula da Silva, 

Dilma Roussef, que viria a ser Presidente da República, pelos 

presidentes dos Tribunais Superiores brasileiros e da Supre-

mo Tribunal de Justiça de Portugal, e tiveram início em 4 de 

março de 2009, com a reunião do Colégio Permanente de Pre-

sidentes de Tribunais de Justiça e a entrega da Medalha do 

Mérito da Magistratura da Bahia, criada em comemoração ao 

IV Centenário, a brasileiros e estrangeiros que direta ou indi-

retamente tenham prestado serviços relevantes à Corte. 

Em 7 de março foram lançados selo e carimbo alusivos ao 

IV Centenário do Tribunal de Justiça da Bahia. A data também 

marcou a inauguração do prédio anexo ao Tribunal e uma ses-

são especial no Fórum Ruy Barbosa. O Conselho Nacional de Jus-

tiça participou das comemorações dando apoio à realização dos 

eventos e patrocinando uma exposição itinerante que percorreu 

dez estados, além de Portugal, até o final daquele ano. A mostra 

exibiu documentos e peças que contam a história da implanta-

ção do Tribunal. Um livro sobre a história da Corte foi editado.

As celebrações foram encerradas em 26 de janeiro, dias 

depois da inauguração do Memorial do Poder Judiciário, com 

a entrega de placas comemorativas aos integrantes da Co-

missão Organizadora e a assinatura do contrato de patrocínio 

para a construção do Monumento ao IV Centenário, projeto 

de autoria do escultor Mário Cravo.

64



Memorial e Monumento

Inaugurado em 22 de janeiro de 2010, ainda como parte das 

comemorações do IV Centenário do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia, o Memorial do Poder Judiciário guarda rico 

acervo histórico, que abrange peças de prata e bronze, in-

cluindo uma urna de júri utilizada em 1833 e uma centenária 

salva de prata da mesa do Presidente, bem como documentos, 

objetos, móveis, fotografias e pinturas que retratam persona-

gens de diferentes séculos da instituição.

Também em alusão ao IV Centenário do Tribunal, inaugu-

rou-se, no dia 14 de dezembro de 2010, um monumento na entra-

da principal da Corte. A escultura em aço inoxidável, de autoria 

do artista plástico Mário Cravo, foi criada após longo estudo dos 

aspectos históricos que envolvem a instalação do primeiro Tri-

bunal das Américas. Os quatro arcos, representando a letra “c”, 

registraram os quatro séculos, configurando o portal de livre 

acesso dos cidadãos em busca do Poder Judiciário baiano.

Comemorações do IV Centenário do 
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia
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A nova sede e os presidentes  
da última década

Depois de todas as mudanças históricas pelas quais 

passou o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao longo 

de quatro séculos, fato recente marcou profundamente sua 

trajetória: a transferência de sua sede, em janeiro de 2000, 

para o edifício de número 560, da 5a Avenida, no Centro 

Administrativo da Bahia. 

Marco histórico não só para o Poder Judiciário estadual, 

como nacional, foi a eleição unânime da Desembargadora 

Silvia Carneiro Santos Zarif como primeira mulher a presi-

dir o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em seus quase 

400 anos de funcionamento. Compuseram o quadro direti-

vo a Desembargadora Lealdina Torreão, como 1a Vice-Pre-

sidente; o Desembargador Jerônimo dos Santos, como 2o 

Vice-Presidente; a Desembargadora Telma Britto, como Cor-

regedora-Geral da Justiça; e a Desembargadora Maria José 

Sales Pereira, eleita como a primeira Corregedora das Co-

marcas do Interior – cargo criado em novembro de 2007, com 

a entrada em vigor da nova Lei de Organização Judiciária do 

Estado da Bahia (Lei Estadual no 10.845).

Eleita para presidir o Tribunal da Bahia durante o biê-

nio 2010-2012 a Desembargadora Telma Laura Silva Britto 

tomou posse em 8 de fevereiro de 2010, tendo ao seu lado, 

na Mesa Diretora, a Desembargadora Maria José Sales Pe-

reira (1a Vice-Presidente), o Desembargador Sinésio Cabral 

(2o Vice-Presidente), o Desembargador Jerônimo dos Santos 

(Corregedor-Geral da Justiça) e a Desembargadora Lícia 

Carvalho (Corregedora das Comarcas do Interior).

Para o biênio 2012-2014, o Presidente eleito para coman-

dar o Tribunal da Justiça da Bahia foi o Desembargador Mário 

Alberto Simões Hirs, que tomou posse em 1o de fevereiro de 

2012, quando também assumiram seus respectivos cargos o 

Desembargador Eserval Rocha (1o Vice-Presidente); a Desem-

bargadora Vera Lúcia Freire de Carvalho (2a Vice-Presidente); 

o Desembargador Sinésio Cabral Filho (Corregedor-Geral da 

Justiça); e o Desembargador Antônio Pessoa Cardoso (Cor-

regedor das Comarcas do Interior). Em virtude das aposen-

tadorias dos Desembargadores Corregedores, assumiram os 

cargos a Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz 

(Corregedora-Geral da Justiça) o Desembargador José Olegá-

rio Monção Caldas (Corregedor das Comarcas do Interior).

Eleito para presidir o TJBA no biênio 2014-2016, o Desem-

bargador Eserval Rocha tomou posse em fevereiro de 2014. A 

Mesa Diretora passou a ser integrada pela 1a Vice-Presidente, 

Desembargadora Vera Lúcia Freire de Carvalho; pela 2a Vice-

-Presidente, Desembargadora Maria da Purificação da Silva; 

pelo Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Olegá-

rio Monção Caldas; e pela Corregedora das Comarcas do Inte-

rior, a Desembargadora Vilma Costa Veiga. Em virtude do óbito 

da 1a Vice-Presidente, o cargo foi assumido pelo Desembarga-

dor Edmilson Jatahy Fonseca Júnior e devido à aposentadoria 
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Composição completa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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da Corregedora das Comarcas do Interior, o cargo foi assu-

mido pelo Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá.

A Presidente do TJBA para o biênio 2016-2018, De-

sembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, tomou 

posse em 1o de fevereiro de 2016. Além da Presidente, os 

desembargadores elegeram os outros quatro componentes 

da Mesa Diretora: a 1a Vice-Presidente, Desembargadora 

Maria da Purificação da Silva; a 2a Vice-Presidente, Desem-

bargadora Lícia de Castro Laranjeira Carvalho; o Correge-

dor-Geral da Justiça, Desembargador Osvaldo de Almeida 

Bomfim; e a Corregedora das Comarcas do Interior, Desem-

bargadora Cynthia Maria Pina Resende.

Eleito para o biênio 2018-2020, o Desembargador 

Gesivaldo Nascimento Britto tomou posse em 1o de fe-

vereiro de 2018, ao lado dos integrantes da nova Mesa 

Diretora da Corte: o 1o Vice-Presidente, Desembargador 

Augusto de Lima Bispo; a 2a Vice-Presidente, Desembarga-

dora Maria da Graça Osório Pimentel Leal; a Corregedora-

-Geral da Justiça, Desembargadora Lisbete Maria Teixeira 

Almeida Cézar Santos; e o Corregedor das Comarcas do 

Interior, Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá.

Atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

é integrado por 60 Desembargadores que compõem os 

órgãos julgadores: Tribunal Pleno, Conselho da Magistra-

tura, cinco Câmaras Cíveis, duas Câmaras Criminais, Seção 

Cível de Direito Público, Seção Cível de Direito Privado, 

Seções Cíveis Reunidas e Seção Criminal.

Tribunal Pleno
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Gestão Estratégica –   
Planejamento  

e Resultados



Do Planejamento à  
Gestão Estratégica

O Poder Judiciário Brasileiro, assim como os demais segmen-

tos institucionais da sociedade, vem sofrendo exponenciais 

mudanças em sua história mais recente, em face do empo-

deramento das minorias, das inovações tecnológicas da in-

formação e da comunicação e de novas demandas dos seus 

“globalizados” cidadãos. Um cenário que traz consigo fortes 

questionamentos e enormes desafios às estruturas tradicio-

nais de gestão, o que vem obrigando o repensar e o ajustar 

da organização e do funcionamento dos órgãos públicos na 

oferta de seus serviços e no perfil de seu atendimento, com 

vistas ao desenvolvimento de uma governança responsável e 

compartilhada, o que denota e enseja a construção de uma 

nova gestão pública, inserida no contexto democrático e no 

contínuo exercício da cidadania, com irrestritas transparên-

cia, participação e colaboração.

A Emenda Constitucional no 45, promulgada em 30 de 

dezembro de 2004, também conhecida como “Reforma do 

Judiciário”, de forma responsável e observante da segurança 

jurídica, impõe ao Poder Judiciário uma dinâmica mais céle-

re, eficiente, eficaz e efetiva em sua operacionalidade. Além 

disso, por coerente nexo, criou o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que, muito embora tenha sido concebido apenas como 

órgão de controle, vem assumindo, efetivamente, a GESTÃO 

ESTRATÉGICA DO PODER JUDICIÁRIO.

Ao processo de pensar a estratégia, planejar, agir estra-

tegicamente e monitorar e controlar as ações direcionadoras 

dos rumos institucionais de forma recorrente dá-se o nome 

de GESTÃO ESTRATÉGICA, que é algo mais amplo do que a 

formulação de um plano estratégico, uma vez que envolve a 

gestão das ações e os seus resultados, em que a cada mudan-

ça no ambiente interno ou no externo novo diagnóstico pode 

vir a ser necessário e, em consequência disso, novas decisões 

devem ser tomadas, num ciclo contínuo de ajustes e melho-

rias. Assim, no contexto atual do Poder Judiciário brasileiro, a 

Gestão Estratégica dos Tribunais deve estar sempre alinhada 

com a Estratégia Nacional instituída pelo CNJ por intermédio 

da Resolução 198/2014.

PLANO ESTRATÉGICO, por sua vez, vem a ser a materia-

lização do quanto se planejou em forma de documento. São 

os registros das decisões estratégicas que deverão ser geri-

das e seguidas num determinado período. Tratam-se, então, 

de apontamentos norteadores que estabelecem o que deve 

ser alcançado como objetivos, metas e ações institucionais. 

Logo, o plano figura-se num importante artefato da Gestão 

Estratégica e deve estar sempre aberto a modificações que 

sejam capazes de mobilizar as mudanças de rumos desejadas 

e atender a novas e diferentes demandas e cenários que se 

apresentem ao longo de sua execução.

A evolução da Gestão Estratégica se apresenta quando 

observada sua incorporação na execução daquilo quanto 

planejado no cenário de implantação das INICIATIVAS deter-

minadas ao alcance das METAS estabelecidas no Plano Es-

tratégico, o qual ilustrará não apenas o contexto de avanços, 

mas também a necessidade de mudanças de rumo e, neste 

ínterim, o processo de amadurecimento institucional, e, ainda 

mais importante, quando aferida, a plena satisfação daqueles 

que utilizam ou consomem seus produtos e/ou serviços.

“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras,  

mas com o futuro de decisões presentes!” 

Peter Ferdinand Drucker 

(  19/11/1909 – Viena, Áustria   11/11/2005 – Claremont, Califórnia, EUA). Escritor, professor e consultor 

administrativo, considerado como o Pai da Administração Moderna, sendo o mais reconhecido dos pen-

sadores dos efeitos da globalização na economia em geral e em particular nas organizações.
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As Metas devem contemplar, cada uma em sua época e 

de algum modo, grandes desafios aos tribunais, e serem capa-

zes de ensejar a alavancagem de iniciativas que atendam es-

pecialmente quanto: ao nivelamento da qualidade na oferta e 

no acesso da prestação jurisdicional; à utilização uniformiza-

da de métodos consagrados de gestão; à inovação tecnológica 

e ao aperfeiçoamento dos processos de trabalho; à gestão de 

competências e do conhecimento; ao bem-estar funcional de 

magistrados, servidores, colaboradores e operadores do Direi-

to; ao uso racional e sustentável dos recursos disponíveis; à 

priorização dos métodos alternativos e adequados de solução 

de conflitos; e à celeridade processual que, sem quaisquer dú-

vidas e em quaisquer épocas, deve ser o tema predominante e 

com o qual definir-se-á ações para a redução dos acervos de 

processos. Os mesmos desígnios, portanto, perseguidos pelo 

Tribunal de Justiça da Bahia desde sempre.

Definidas pela primeira vez em 2009, as METAS NACIONAIS 

DO PODER JUDICIÁRIO atualmente são o resultado do traba-

lho de construção da Rede de Governança Colaborativa, sob 

coordenação do CNJ, em que se utilizam primordialmente, 

dos artefatos sociais participativos (enquetes, consultas públi-

cas etc.) no levantamento dos desafios a serem suplantados 

pelo Poder Judiciário para o aperfeiçoamento da Justiça bra-

sileira. Elas representam o compromisso das Cortes nacionais 

com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando 

proporcionar à sociedade um serviço mais célere, com maior 

eficiência e qualidade. Tradicionalmente, as Metas Nacionais 

são votadas e aprovadas pelos Presidentes dos Tribunais no 

ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO (ENPJ), evento 

organizado pelo CNJ que ocorre anualmente e reúne a alta 

administração dos Tribunais brasileiros.

Reunião de Alinhamento Estratégico – RAE, do ano 2018, gestão do Des. Gesivaldo Britto.
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Durante o I ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁ-

RIO, realizado sob coordenação do CNJ no dia 25 de agosto de 

2008, em Brasília, que reuniu Presidentes de todos os tribunais 

do Brasil para debater temas voltados à modernização do Judi-

ciário, ao aperfeiçoamento da gestão dos tribunais e à melho-

ria da prestação jurisdicional, restou deliberada a elaboração 

do PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL – PEN.

No II ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, em 

16 de fevereiro de 2009, foi apresentado e validado o referi-

do Plano Estratégico, fruto da consolidação de material co-

lhido durante 12 Encontros Regionais no segundo semestre 

de 2008, que contaram com a participação de 87 tribunais de 

todos os segmentos da Justiça e resultaram em aproximada-

mente 120 horas de vídeo, 987 práticas catalogadas e cerca 

de 50 projetos detalhados.

Nesta quadra, foram aprovadas, também, as 10 METAS 

NACIONAIS DE NIVELAMENTO para o ano de 2009, parte da 

Resolução CNJ no 70/2009, que dispôs sobre o Planejamento 

e a Gestão Estratégica e visou minorar desigualdades entre os 

Tribunais. Dentre elas, destaca-se a META 1: Desenvolver e/ou 

alinhar Plano Estratégico Plurianual (mínimo de 5 anos) aos 

objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no 

Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

Visando ao cumprimento da supracitada meta e conside-

rando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) já 

havia desenvolvido e aprovado, na sessão Plenária de 19 de 

outubro de 2007, seu instrumento de Planejamento Estraté-

gico, foi iniciado o devido alinhamento do Plano Diretor do 

Judiciário – PDJ1 ao Plano Estratégico Nacional – PEN, de-

senvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nessa 

direção, por indicação e orientação do CNJ, foi implantada 

a metodologia Balanced Scorecard – BSC, criada por profes-

sores da Harvard Business School e amplamente difundida e 

aplicada em entidades públicas e privadas.

Com este fito, o trabalho foi realizado pelo Núcleo de 

Estatística e Gestão Estratégica (Nege), recém-instituído me-

diante Resolução TJBA no 16/2008, atendendo ao quanto dis-

posto na Resolução CNJ no 49/2007, que buscou, sobretudo, 

proceder à necessária conexão do PDJ com o PEN, sem a per-

da de sua identidade.

1   Plano Diretor do Judiciário (PDJ) – Proposto pelo Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ) e aprovado pelo Tribunal Pleno em sessão realizada 

no dia 19.10.2007 foi o marco inicial de uma nova era, em que se inaugurara um novo modelo de gestão, com vistas ao planejamento estratégico da Justiça baiana.

Tribunal Pleno
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Dessa forma, após rica discussão com os mais diversos 

atores e interessados, estabeleceu-se, com seus indicadores 

e respectivas metas e iniciativas para o quinquênio, o PLANO 

ESTRATÉGICO DO TJBA 2010 – 2014, aprovado por unanimida-

de pelo Tribunal Pleno, na sessão de 4 de dezembro de 2009.

Nesse processo, foi identificado que as diretrizes instituí-

das pelo PDJ estavam em perfeita sintonia com as emanadas 

pelo PEN, reafirmando a posição de vanguarda do TJBA, quan-

do elaborou seu Planejamento Estratégico, fruto, inclusive, de 

amplo diagnóstico com participação de mais de 6.500 (seis 

mil e quinhentos) atores internos e externos.

Entre os anos de 2010 e 2012 foram realizados mais três 

Encontros, sempre definindo rumos e avaliando os resultados 

atingidos. Entretanto, em função da proximidade do término 

de vigência da estratégia definida no PEN 2010-2014, o CNJ 

reuniu, nos dias 18 e 19 de novembro de 2013, os presidentes e 

representantes dos 91 tribunais brasileiros para realizar o VII 

ENCONTRO NACIONAL DO JUDICIÁRIO. 

O evento serviu para debater e aprovar não tão somente 

as Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2014, mas, princi-

palmente, para dar um salto na gestão estratégica nacional, 

por definir: Metas Específicas por segmentos de Justiça; Metas 

das Corregedorias; Diretriz estratégica de institucionalização 

da POLÍTICA DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU e; MACRO-

DESAFIOS que deveriam ser incluídos como estrutura básica ao 

Planejamento Estratégico Nacional para os anos de 2015 a 2020.

O VII Encontro foi antecedido pela realização, entre os 

dias 13 e 14 de junho de 2013, do I ENCONTRO DE TRABALHO 

PARA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PODER 

JUDICIÁRIO. Nesse evento, que contou com a participação de 

mais de 200 representantes dos diversos segmentos de Justiça, 

foram apresentados o plano de trabalho, a estrutura e as com-

petências dos comitês e subcomitês de planejamento estraté-

gico que, por meio da Portaria CNJ no 138, de 23 de agosto de 

2013, viriam consolidar a criação da REDE DE GOVERNANÇA 

COLABORATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.

O PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL – PEN 2015-2020, for-

mulado pelo CNJ com a contribuição da Rede de Governança, de 

forma participativa com magistrados, servidores, operadores do 

direito e cidadãos, foi instituído pela Resolução CNJ no 198/2014 

e passou, então, a referenciar todo o processo de gestão estraté-

gica no Poder Judiciário brasileiro. Os Tribunais, por conseguin-

te, assumem sua consecução, devendo nortear suas atividades, 

até o ano de 2020, pelos seguintes MACRODESAFIOS2:

a Efetividade na Prestação Jurisdicional 

Busca garantir o acesso à Justiça por meio de efetiva 

e célere prestação jurisdicional, designando ao Poder 

Judiciário o papel de protagonista na manutenção da 

Pacificação Social como alavancadora do Estado De-

mocrático de Direito e no desenvolvimento de uma so-

ciedade livre, justa e solidária.

2   Macrodesafios - Conjunto de Objetivos estratégicos integrados sob a mesma temática, também conhecido por Tema Estratégico.

Desembargador Mário Alberto Hirs, 
em sua posse na Presidência do TJBA
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b Garantia dos Direitos de Cidadania

Visa atender ao desafio de garantir no plano concreto 

os direitos à cidadania (CF, art. 1o, inc. II), em sua múlti-

pla manifestação social: cidadão-administrado (usuário 

dos serviços públicos), cidadão trabalhador-produtor, 

cidadão-consumidor e cidadão-contribuinte, buscan-

do-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os di-

reitos de minorias, observando-se, para tanto, práticas 

socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa.

c Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa

Almeja a consecução de iniciativas que visem à proteção 

da coisa pública, à lisura nos processos de trabalho, à 

preservação da probidade administrativa e à persecução 

dos crimes contra a administração pública, entre outros. 

Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos 

judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de 

improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas ad-

ministrativas relacionadas à melhoria do controle e da fis-

calização do gasto público no âmbito do Poder Judiciário.

d Adoção de Soluções Alternativas de Conflito

Institui o fomento de meios extrajudiciais alternativos e 

adequados para resolução negociada de conflitos, com a 

participação ativa do cidadão. Visa estimular a comunida-

de a dirimir suas contendas sem necessidade de processo 

judicial, mediante o uso da conciliação, da mediação e da 

arbitragem; visa à formação de agentes comunitários de 

justiça; e, ainda, à celebração de parcerias com a Defen-

soria Pública, Secretarias de Assistência Social, Conselhos 

Tutelares, Ministério Público, e outras entidades afins.

e Aprimoramento da Justiça Criminal

Persegue a adoção de medidas preventivas à criminali-

dade e ao aprimoramento do sistema criminal, por meio 

da maior aplicação de penas e medidas alternativas, do 

investimento na justiça restaurativa, do aperfeiçoamento 

do sistema penitenciário, do fortalecimento dos conselhos 

de comunidade, penitenciários e dos patronatos e comba-

te ao uso de drogas ilícitas. Pretende reduzir o número de 

processos, as taxas de encarceramento e a reincidência; 

estabelecer mecanismos para minimizar a sensação de 

impunidade e insegurança social; e a construção de uma 

visão de justiça criminal vinculada à justiça social.

f Gestão das Demandas Repetitivas e dos  

Grandes Litigantes

Objetiva a redução do acúmulo de processos relativos à 

litigância serial, advindos dos entes públicos, do sistema 

financeiro, das operadoras de telefonia, entre outros, 

por meio da gestão da informação e do uso de sistemas 

eletrônicos. Visa reverter a cultura da excessiva judicia-

lização, com a proposição de inovações legislativas, a 

criação e aplicação de mecanismos para penalizar a 

litigância protelatória e o monitoramento sistemático 

dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.
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g Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis

Concentra-se na implantação de ações visando à efeti-

vidade das ações judiciais, propiciando a recuperação 

de bens e valores aos cofres públicos (execuções fis-

cais) e a solução definitiva dos litígios cíveis e traba-

lhistas. Para tanto, podem ser adotados mecanismos 

como a utilização tempestiva dos sistemas de bloqueio 

de ativos do devedor (Bacenjud, Renajud, Infojud); a re-

alização de leilões judiciais; a celebração de parcerias 

com as Procuradorias de Fazenda, juntas comerciais, 

cartórios de registro de imóveis e de protesto de títulos; 

a inscrição da dívida nos sistemas de proteção ao crédi-

to, a exemplo do Serasa e SPC, entre outras ações.

h Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o 

comando constitucional da razoável duração do proces-

so. Trata-se de garantir que a prestação jurisdicional seja 

ágil e com segurança jurídica e procedimental na trami-

tação dos processos judiciais, bem como elevar a produ-

tividade das unidades, dos magistrados e dos servidores.

i Instituição da Governança Judiciária

Este objetivo visa à formulação, à implantação e ao mo-

nitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às espe-

cificidades regionais e próprias do segmento da Justiça 

estadual, produzidas de forma colaborativa pelos órgãos 

da justiça e pela sociedade. Mira, ainda, na eficiência 

operacional, na transparência institucional, no fortale-

cimento das autonomias administrativa e financeira do 

Poder Judiciário e na adoção das melhores práticas de 

comunicação da estratégia, de gestão documental, da 

informação, de processos de trabalho e de projetos.

j Melhoria da Gestão de Pessoas

Este objetivo dedica-se à implantação de políticas, 

metodologias e práticas adotadas na gestão de com-

portamentos internos, objetivando potencializar o ca-

pital humano nos órgãos do Poder Judiciário. Considera 

programas e ações relacionados: à avaliação e ao de-

senvolvimento de competências gerenciais e técnicas 

dos servidores e magistrados; à valorização dos cola-

boradores; à humanização nas relações de trabalho; ao 

estabelecimento de sistemas de recompensas; à mo-

dernização das carreiras; e à adequada distribuição da 

força de trabalho.

k Melhoria da Infraestrutura e da TIC

Preocupa-se com o avanço no atendimento de deman-

das de segurança, uniformidade, qualidade e aparelha-

mento nas instalações do TJBA, voltadas à efetividade 

de sua funcionalidade, assim como ao uso racional 

destes equipamentos, alinhando-se às políticas estru-

turantes definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Visa, também, garantir confiabilidade, integralidade 

e disponibilidade dos instrumentos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, por conseguinte das infor-

mações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, 

Ônibus do CEJUSC Itinerante
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com o incremento e a modernização dos mecanismos 

tecnológicos, controles efetivos dos processos de segu-

rança e de riscos, e otimização de recursos humanos, 

orçamentários e tecnológicos.

l Aperfeiçoamento da Gestão Econômico-Financeira

Este objetivo define a implantação de políticas e diretri-

zes que favoreçam a articulação institucional com vistas 

a um melhor desempenho financeiro, a ampliação da 

contribuição dos cofres públicos para a sustentação de 

sua estratégia, e a viabilização/captação de novas fon-

tes de recursos, materialização de planos de gestão com 

eficiência e economicidade, utilizando-se destes meca-

nismos para alinhar as necessidades orçamentárias de 

custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da 

prestação jurisdicional, atendendo aos princípios cons-

titucionais da administração pública. Envolve estabele-

cer uma cultura de redução do desperdício de recursos 

públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos 

gastos para atendimento das necessidades prioritárias e 

essenciais dos órgãos da justiça.

Em setembro de 2016, o TJBA defrontou-se, definiti-

vamente, com a questão estratégica e, neste sentido, pelo 

Diário da Justiça Eletrônico publicou quatro importantes re-

soluções. A primeira implantou o COMITÊ DE GOVERNAN-

ÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA (Cgov). A 

segunda criou o ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS 

ESTRATÉGICOS (Eppe). Outras duas resoluções do Tribunal 

Pleno instituíram o COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA IN-

FORMAÇÃO (Cgsi) e o COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (Cgtic).

E, assim, após a criação do CNJ, não somente o TJBA, mas 

todo o Judiciário nacional foi incumbido de provar maior ca-

pacidade de autogestão, celeridade e cumprimento de dire-

trizes e metas. Nessa esteira, para aferição dos resultados, o 

CNJ lançou mão de um poderoso instrumento, o anuário JUS-

TIÇA EM NÚMEROS (JEN). Publicado desde 2004, seu principal 

objetivo é o de compilar e divulgar estudos e comparativos 

estatísticos sobre o desempenho institucional relativo a todos 

os segmentos da Justiça. O JEN é hoje uma rica e fundamental 

fonte de consulta para pesquisadores, estudantes, imprensa e 

cidadãos em geral, por apresentar dados consistentes e per-

mitir análises de séries históricas. 

Cerimônia da premiação da conquista inédita do Selo Ouro, em 2017

Cerimônia do Selo Justiça em Números do TJBA
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Com base nesse documento, em novembro de 2008, o 

TJBA lançou a primeira edição do “Poder Judiciário em Núme-

ros”, relatório executivo sintético que promove sua transpa-

rência. Em março de 2017, lançou o PORTAL DA ESTRATÉGIA 

para também apresentar informações sobre gestão adminis-

trativa e execução orçamentária, além dos resultados alcan-

çados pelas unidades em seus projetos estratégicos. Desta 

forma, o Tribunal deu demonstração clara de seu alinhamen-

to às premissas do CNJ e do Poder Judiciário nacional.

Outra iniciativa, nesse mesmo sentido, foi o Selo Justiça 

em Números TJBA, que premia as unidades judiciais por seus 

índices de desempenho. Inicialmente voltada apenas ao Pri-

meiro Grau de jurisdição, a medida foi ampliada em agosto 

de 2017, passando a abranger as unidades do Segundo Grau. 

Regulamentada pelo Decreto no 769/2017, a premiação é con-

ferida de acordo com a taxa de congestionamento, no período 

de um ano, em atividades iguais ou similares. 

Concedida nas categorias Selo Diamante, Selo Ouro, Selo 

Prata e Selo Bronze, a premiação é uma forma de reconhecer 

e valorizar as boas práticas e os projetos inovadores desen-

volvidos por magistrados e servidores do Judiciário baiano. 

Em janeiro de 2018, o programa passou por mudanças para 

contemplar também as unidades judiciárias na Bahia que se 

mostrarem mais produtivas. Em 2018, o total de 168 unidades 

judiciais – das 654 existentes no estado – foram agraciadas 

com diferentes categorias do Selo Justiça em Números TJBA, 

em razão dos avanços obtidos na prestação jurisdicional, du-

rante o exercício anterior.

A premiação foi elaborada com critérios semelhantes ao 

Selo Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), conquistado pelo TJBA na categoria Ouro, em 2017 e 

em 2018, quando também, atingiu a marca histórica de um 

milhão de processos baixados com resultados positivos das 

Semanas de Sentenças e Baixas Processuais.

Buscando identificar pontos de melhoria na prestação 

jurisdicional, o TJBA realizou, em maio de 2017, a Pesquisa 

de Opinião do TJBA com jurisdicionados de 51 comarcas do 

estado para ouvi-los acerca do grau de satisfação e confian-

ça referente à qualidade dos serviços prestados. O objetivo 

foi servir de marco de percepção organizacional, que pudes-

se ser usado como fundamento para mudanças de rumo da 

estratégia do órgão. Os resultados foram divulgados em ju-

lho, após análise do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégi-

ca (Nege). Ao todo, foram ouvidos 2.444 jurisdicionados, que 
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quentemente –, sempre atento aos anseios dos jurisdicio-

nados –, promover a melhora na prestação jurisdicional, à 

medida em que a movimentação processual se torna mais 

célere. Prova disso se revela no fato de a OUVIDORIA JUDI-

CIAL, implementada pela Resolução no 15/2008, encontrar-

-se sempre à disposição dos cidadãos para receber por meio 

de seus diversos canais críticas, sugestões, reclamações, elo-

gios e denúncias a respeito da prestação jurisdicional, além 

do fato de o Tribunal da Bahia ter sido o segundo, em todo o 

País, a ter seu próprio Regimento Interno.

Não se limitando a isso, no início do segundo semestre de 

2012, com a regulamentação da Lei no 12.527/2011, também 

conhecida como Lei de Acesso à Informação, foi possibilitado 

no site do TJBA, acesso ao público em geral, de forma rápida 

e fácil, de atos administrativos e de execução orçamentária, 

bem como de parcerias e convênios celebrados pela institui-

ção. Denominada SIC – SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDA-

DÃO, a iniciativa amplia a transparência e a democratização 

do acesso às informações do Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça, ao se debruçar sobre o 

problema do planejamento e da gestão estratégica no âm-

bito do Poder Judiciário, vislumbrou a necessidade de pro-

mover, por todo o País, ampla política de capacitação de 

magistrados e servidores do Poder Judiciário. Esta preocu-

pação ficou patente na Resolução CNJ no 70/2009 que, ao 

traçar os objetivos estratégicos do Judiciário, apontou a ne-

cessidade deste de transmitir conhecimentos, e de possibili-

tar o desempenho de habilidades e atitudes em magistrados 

e servidores. A mesma resolução trata, ainda, da otimização 

de processos de trabalho e cada estado da Federação bus-

cou adotar sua própria solução.

fizeram avaliação mais positiva da categoria relacionada à 

infraestrutura. As instalações físicas do Judiciário baiano fo-

ram consideradas como “boa” e “excelente” por 79,17% dos 

entrevistados. Em relação à higiene e à limpeza, essa mesma 

percepção ultrapassou os 90%. Acessibilidade, segurança e 

sinalização interna das unidades também alcançaram apre-

ciações satisfatórias. As categorias Confiabilidade e Satis-

fação obtiveram, igualmente, bons resultados: 86,54% dos 

pesquisados responderam que “vale a pena procurar o Judi-

ciário”, e cerca de 80% aprovaram a qualidade dos serviços 

jurisdicionais prestados. 

Diversas iniciativas vêm sendo promovidas pelo Tribu-

nal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de atender à 

Gestão Estratégica Nacional e às Metas Nacionais e, conse-

Peças da campanha da AMAB
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Neste contexto, cabe frisar que sempre foi prioridade do Tri-

bunal de Justiça da Bahia promover educação e aperfeiçoamen-

to técnico para o desenvolvimento contínuo de magistrados e 

servidores do Poder Judiciário. Porém, os últimos dez anos foram 

especialmente marcados pelo progresso exponencial dos pro-

gramas de formação continuada oferecidos pelo TJBA e pelas 

entidades educativas ligadas ao Tribunal.

Com foco no desenvolvimento de competências verdadei-

ramente aplicáveis à realidade do trabalho e no reconhecimen-

to da condição de cidadãos dos servidores do Poder Judiciário 

baiano, os projetos educativos desenvolvidos na última década 

– especialmente por meio da UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

(UNICORP) – alcançaram sucesso absoluto em termos de pro-

fissionais contemplados e da diversidade de temas abordados.

Uma das marcas do projeto integrado de capacitação 

desenvolvido pelo TJBA ao longo dos últimos dez anos, foi o 

desenvolvimento das ferramentas de ensino a distância (EAD), 

que ampliaram grandemente o alcance dos cursos ofertados, 

especialmente para os magistrados, servidores e colaborado-

res do interior do estado, visando sanar as necessidades da 

Justiça Estadual da Bahia em termos de conteúdo abordado e 

disponibilidade de vagas.

Exemplo disso foi o Programa de Formação e Aperfeiçoa-

mento de Magistrados e Servidores, implantado em 2012, que 

UNICORP - Curso





priorizou a descentralização da capacitação por meio de uma 

plataforma EAD, com o intuito de abranger o maior número 

de comarcas do estado da Bahia. Já a Secretaria de Adminis-

tração (Sead) do TJBA realizou, por intermédio da Diretoria 

de Recursos Humanos (DRH), o Programa de Capacitação dos 

Servidores da Área Meio. Voltado para os serventuários dos 

setores administrativos, o programa contou com 40 cursos, 

distribuídos em sete áreas, disponibilizando mais de 1.200 va-

gas aos profissionais do Poder Judiciário do estado.

Em março de 2009, o Tribunal deu continuidade ao pro-

cesso, iniciado em 2002, de descentralização da gestão judici-

ária com a instalação de UNIDADES GESTORAS (UGs) a partir 

do Programa de Descentralização Administrativa e Financei-

ra, contemplado no PDJ. Deste modo, as UGs passaram a cui-

dar diretamente da gestão dos recursos para manutenção da 

comarca, podendo adquirir materiais e contratar serviços de 

pequena complexidade.

Desde o início da última década vêm sendo instalados 

rampas, elevadores e banheiros adaptados para cadeirantes, 

aplicados piso tátil e placas em braile para deficientes visu-

ais e demarcados estacionamentos para perfis exclusivos. E, 

como forma de garantir ainda mais acessibilidade e propor-

cionar maior inclusão de pessoas com deficiência, em 2018, 

por meio do Decreto no 214, foi criada a COMISSÃO PERMA-

NENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO o TJBA criou, em 

cumprimento ao disposto na Resolução no 230/2016 do CNJ, 

fato que fortalece as realizações de intervenções na estrutura 

das unidades judiciais. Tais medidas atendem à Lei de Acessi-

bilidade no 10.098/2000, que estabelece normas gerais e cri-

térios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Constituído em 2009, por meio de Decreto, inicialmen-

te como Comissão Permanente vinculada à Presidência do 

Tribunal, o atual NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL DO TJBA foi 

estabelecido pelo Ato Conjunto no 6/2016, em atendimen-

to à Resolução CNJ no 201/2015, passando a observar as 

diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Governança e ser o 

responsável por implantar ações pertinentes ao PLANO DE 

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS), instituído pelo Ato Conjunto 

no 7/2016. Na prática, o órgão passou a atuar de modo mais 

amplo, a partir de um instrumento vinculado ao planejamen-

to estratégico do TJBA, com objetivos e responsabilidades 

definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de 

diagnóstico, de monitoramento e de avaliação de resultados. 

Como prova de sua evolução e maturidade, o Núcleo se in-

corpora à Teia de Sustentabilidade do Poder Judiciário Baia-

no, com as participações do Tribunal de Justiça da Bahia, do 

Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, do Tribunal Re-

gional Federal, do Ministério Público Federal e do Tribunal 

Regional Eleitoral.

Exposição de Feira  
de Sustentabilidade 
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O Tribunal direcionou definitiva e exclusivamente seus 

investimentos à implantação do PROCESSO JUDICIAL ELE-

TRÔNICO (PJE), sistema digital inteligente inovador, criado 

pelo CNJ em parceria com os tribunais e a participação da Or-

dem dos Advogados do Brasil, para modernizar as interações 

das bases de dados e resolver, ,definitivamente, os entraves: 

da extrema complexidade da gestão dos processos e da admi-

nistração judiciária , assim como gerar economia de recursos 

e aumentar a eficiência de outras automações necessárias ao 

avanço do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Alinhado às diretrizes do CNJ, o TJBA cuidou, em março 

de 2017, de priorizar a principal porta de acesso à prestação 

jurisdicional, com a criação da DIRETORIA DE PRIMEIRO GRAU 

(DPG). A DPG tem como atribuição centralizar as atividades 

em ofício único, com divisão de equipes de processamento 

por tarefa, imprimindo especialidade, celeridade e eficiência 

ao atendimento das demandas estratégicas do Primeiro Grau.

Criada por meio da Resolução TJBA no 20, em 22 de no-

vembro de 2017, a SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

(SEGESP) agregou a estrutura e os setores da Diretoria de Re-

curso Humanos (DRH) aos da Diretoria de Assistência à Saúde 

(DAS) e da Junta Médica Oficial, possibilitando ao TJBA, em 

órgão único, o planejamento, a coordenação, a execução e o 

controle das políticas, diretrizes e ações de recursos humanos, 

gerindo a estrutura funcional do Poder Judiciário, desde o re-

crutamento e seleção de pessoal até o controle de lotação 

e movimentação de servidores, promovendo políticas de ca-

pacitação permanente e planejamento funcional, assim como 

desenvolvendo ações relacionadas à saúde e ao bem-estar 

dos servidores em geral.

Um dos mais amplos programas de valorização de magis-

trados e servidores do Poder Judiciário funciona no Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia há quase uma década. Instituído 

pelo Decreto no 525/2010, o PROGRAMA SER – Saber, Bem-Es-

Reunião sobre 
instalação do PJE
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tar e Reconhecimento do Servidor tem como premissa instituir 

olhar diferenciado sobre seus colaboradores criando, por meio 

da efetivação de suas ações, elementos favoráveis a uma cul-

tura organizacional que evidencia a presença de valores essen-

cialmente humanos no processo da evolução profissional.

A implantação do SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

(SGQ), a partir de novembro de 2017, também foi decisiva para 

o conhecimento das rotinas do Tribunal. O SGQ visa garantir 

a padronização das atividades, o controle de não conformida-

des e a consequente melhoria contínua dos serviços prestados 

com foco no atendimento das expectativas dos usuários inter-

nos e externos do Poder Judiciário. 

A efetividade do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – e 

de todas as medidas por ele adotadas nos últimos anos – vem 

sendo consequência direta da execução de seu Planejamento 

Estratégico, ao qual foram adicionados, a cada nova gestão, 

elementos de aprimoramento para que o TJBA chegasse aos 

seus 410 anos com grandes avanços e resultados extremamen-

te positivos. Além de dar prosseguimento às suas políticas de 

Governança alinhadas à Gestão Estratégica nacional, o Poder 

Judiciário baiano também expandiu programas de formação 

continuada e valorização de magistrados e servidores, assim 

como ampliou seus projetos voltados à sua modernização e 

a das unidades judiciais, promovendo, desse modo, melhoria 

constante na qualidade e democratização de acesso à Justiça.
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Efetividade na  
Prestação Jurisdicional

Cartórios Integrados

Tendo por referência o “Cartório do Futuro”, do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, em funcionamento desde 2014, o Pro-

jeto Cartórios Integrados do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia tem por objetivo centralizar em Ofício Único as ativida-

des cartorárias de varas selecionadas. O novo modelo visa à 

adoção de nova divisão das tarefas, com melhor redistribuição 

dos recursos humanos e do espaço físico, de modo a garantir a 

agilidade nos trâmites judiciais, a promoção da celeridade e o 

aumento da produtividade na prestação jurisdicional.

Tal medida mostrou-se bastante eficaz na resolução dos 

maiores problemas enfrentados nas unidades judiciárias do 

Primeiro Grau baiano: a insuficiência de servidores e a quan-

tidade excessiva de processos. O modelo traz celeridade 

processual e padronização dos procedimentos, dividindo os 

trabalhos da equipe por tarefas (atendimento, movimentação, 

Busca garantir o acesso à Justiça, por meio de efetiva e célere 
prestação jurisdicional, designando ao Poder Judiciário o papel de 

protagonista na manutenção da Pacificação Social, como alavanca 

do Estado Democrático de Direito, e no desenvolvimento de uma 

sociedade livre, justa e solidária.

cumprimento e administrativo), garantindo serviço prestado 

de forma igualitária em todas as varas integrantes.

O Projeto ficou em sétimo lugar na 9a edição do Prêmio de 

Boas Práticas 2017, realizado em outubro daquele ano. Promovido 

pela Secretaria da Administração do Governo da Bahia (Saeb), por 

meio de sua Diretoria de Valorização e Desenvolvimento de Pes-

soas (DDE/SRH), o prêmio reúne projetos ou iniciativas idealizados 

por servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 

como do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual.

Outro importante avanço ocorreu em 2018, quando todas 

as cinco unidades do Sistema de Cartórios Integrados de Rela-

ções de Consumo da Comarca de Salvador passaram a operar 

com o Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (Siscondj), 

que viabiliza o pagamento de créditos por meio de alvarás 

eletrônicos. A excelência do projeto dos Cartórios Integrados 

já é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem 

a intenção de nacionalizá-lo.
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Grupo de Sentença

Em razão do elevado número de processos conclusos para 

sentenças, principalmente em unidades Judiciárias desprovi-

das de Juízes Titulares, foi instituído pela Resolução no 55, de 

26 de novembro de 2012, o Grupo de Sentenças, força-tare-

fa para auxiliar algumas comarcas na prolação de sentenças 

de processos de juízos não providos por magistrados. Foram 

prolatadas sentenças de mérito nos âmbitos Cível, Criminal, 

Juizados Especiais e Fazenda Pública, no volume de 12.761 no 

ano de 2012; 11.924 no 1o semestre do ano de 2013; e 12.000 

sentenças no 2o semestre de 2013. Conclusão de 36.685 pro-

cessos nos anos de 2012 e 2013.

No decorrer dos anos, em nova formatação, foram rea-

lizadas Semanas de Sentenças e Baixas Processuais, criadas 

em 2017 com os objetivos específicos de cumprir as metas im-

postas anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, assim 

como reduzir a Taxa de Congestionamento do Judiciário.

Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica

Em janeiro de 2017, o Tribunal baiano e o Departamento de 

Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado 

firmaram acordo de cooperação técnica que visa a dar mais 

agilidade aos processos criminais. Com a iniciativa, as infor-

mações de laudos periciais, produzidos pelo Departamento 

de Polícia Técnica (DPT), peças importantes na construção 

de um processo judicial, passaram a ser enviadas via correio 

eletrônico institucional.

Núcleo de Cooperação Judiciária (Coopej)

O Coopej tem como objetivo institucionalizar meios para dar 

mais fluidez e agilidade à comunicação entre as unidades 

dos tribunais, não exclusivamente para cumprimento de atos 

judiciais, mas também para harmonizar e agilizar rotinas e 

procedimentos forenses, fomentando a participação dos ma-

gistrados de todas as instâncias na gestão judiciária.

1º Cartório Integrado de Sucessões
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Instituído por meio do Decreto Judiciário no 52 de 

11/1/2012, o Núcleo de Cooperação Judiciário e a figura do 

Juiz de Cooperação, subordinados à Presidência do TJBA, por 

intermédio da AEP II, possuem atribuições alinhadas às dire-

trizes estabelecidas na Recomendação no 38/2011 e às Diretri-

zes contidas na Meta Nacional no 4/2012, ambas do CNJ.

Dessa forma, o Núcleo de Cooperação cria uma rede 

interligada entre Tribunais de Justiça abrindo espaço inte-

rinstitucional de diálogo entre os juízes para que possam 

diagnosticar os problemas e as características da litigiosida-

de em cada localidade e, a partir daí, traçar, coletivamen-

te, uma política judiciária mais adequada à realidade. É um 

poderoso instrumento para harmonizar, consensualmente, 

as rotinas e os procedimentos e, associada à informalidade 

de procedimentos e requerimentos, mostra-se como ferra-

menta em potencial para sanar situações processuais que 

demandem apoio imediato.

Postos Avançados da Justiça Estadual

Com o objetivo de aproximar o Judiciário da população e dar 

mais efetividade à prestação jurisdicional, o TJBA promoveu, 

em novembro de 2017, a instalação de Postos Avançados da 

Justiça Estadual nas comarcas não instaladas ou desativadas. 

De acordo com o Ato Conjunto no 25/2017, assinado pela Mesa 

Diretora do Tribunal, nos postos deveriam ser realizadas audi-

ências de processos relativos à população local e sessões de 

conciliação pré-processuais. Além disso, os postos, sob a coor-

denação da Diretoria de Primeiro Grau da Presidência (DPG), 

auxiliariam os magistrados na realização de procedimentos 

e atos inerentes ao trâmite dos feitos oriundos daquela loca-

lidade. Em janeiro de 2018, já estavam implantados Postos 

Avançados em 14 municípios baianos, por meio de convênio 

entre o TJBA e a Prefeitura.

Programa de apoio aos Órgãos Jurisdicionais na realização 

de Perícias Judiciais

Programa, criado por meio da Resolução do Conselho da Ma-

gistratura no 01/2011 para emprestar maior celeridade às pe-

rícias técnicas nos processos judiciais em que se concede a 

gratuidade da justiça, haja vista a dificuldade dos magistrados 

em obter serviços de peritos que aceitem realizar seu labor 

gratuitamente, sem prejuízo dos prazos determinados, bem 

como as dificuldades encontradas para a nomeação desses 

profissionais no âmbito da Justiça Estadual.

O programa tem por premissa a consciência de que é de-

ver do Poder Judiciário, no âmbito de sua atuação, combater 

a morosidade, garantir a eficiência de seus atos e a celeridade 

da prestação jurisdicional e leva em consideração a existência 

de autorização legal para a aplicação de recursos do Fundo 

de Aparelhamento Judiciário – FAJ à “elaboração e execução 

de programas, projetos e atividades” (artigo 11, inciso I, da Lei 

no 11.918, de 16 de junho de 2010).

Em setembro de 2013, foi criado o Sistema Administrativo 

“Programa de Apoio às Perícias Judiciais”, por meio do qual o 

magistrado concretiza eletronicamente solicitações de inclu-

são de novos peritos, pagamentos e, ainda acessa o banco de 

dados dos peritos cadastrados no referido Programa. Em 2014, 

o Tribunal de Justiça disponibilizou, em link no site, a solicita-

ção de inclusão para os peritos interessados no cadastramento.
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Em 2017, foi publicado o Edital de Credenciamento no 

001/2017 para formação do Cadastro Eletrônico de Peritos e 

Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC) do Tribunal de Justi-

ça do Estado da Bahia, visando atender às determinações do 

Código de Processo Civil, para gerenciamento e escolha de in-

teressados em prestar serviço de perícia ou de exame técnico 

nos processos judiciais. A medida promoveu a adequação do 

Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na Realização 

de Perícias Judiciais, instituído pela Resolução CM-01, de 24 

de janeiro de 2011. O Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos 

Técnicos ou Científicos do Tribunal de Justiça (CPTEC) passou 

a ser composto por profissionais habilitados a atuar em pro-

cessos com o amparo da gratuidade da Justiça e remunera-

dos pelo Tribunal de Justiça conforme tabela de honorários 

vigente, bem como aqueles aptos a atuar em processos sem 

gratuidade ao encargo das partes litigantes.

No intuito de tornar efetiva a utilização do aludido cadastro, 

bem como de atender às disposições do Código de Processo Ci-

vil, foi editado o Decreto Judiciário no 1.005, tornando obrigatória 

a nomeação de perito judicial devidamente inscrito no CPTEC.

A partir dessas implementações, o Cadastro do Tribunal de 

Justiça disponibiliza, atualmente, mais de 2.500 profissionais 

cadastrados em diversas especialidades para atuar na condi-

ção de auxiliar da Justiça em demandas que requeiram conhe-

cimentos técnico e específico para análise do processo judicial.

No mesmo sistema há a disponibilização de módulo de 

leiloeiros, listando, assim, os profissionais aptos a serem nome-

ados em processos judiciais por estarem devidamente matricu-

lados junto à Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB.

Queixa Cidadã

A Corte de Justiça da Bahia desenvolveu um aplicativo assis-

tente, de utilização didática, com uso de Inteligência Artificial 

para o registro de queixas pela população em até cinco minu-

tos. A ferramenta faz parte do  projeto denominado “Queixa 

Cidadã” e tem como objetivo minorar o alto volume de ações 

nos Juizados Especiais e a sobrecarga na estrutura das Unida-

des, levando comodidade aos usuários e aproximando o cida-

dão do Poder Judiciário.

Serviço de Assessoramento Técnico aos Magistrados  

(NAT-JUS)

Pioneiro dentre os Tribunais Pátrios, o Tribunal da Bahia, no ano 

de 2012, considerando que o trabalho dos magistrados depen-

de muitas vezes de notas técnicas que são anexadas aos pro-

cessos, o Plantão Médico para Assessoramento ao Juiz, regido 

pelo Decreto Judiciário no 287, de 14 de fevereiro de 2012, com 

a finalidade de prestar esclarecimento técnico aos Magistrados 

de questões relativas à área da saúde, submetidas ao crivo do 

Poder Judiciário. Posteriormente, o Serviço de Assessoramento 

Técnico aos Magistrados (NAT-JUS) foi instituído pelo Decreto 

Judiciário no 795/2017, em razão da Resolução no 236/2016 do 

CNJ, com a atribuição de produzir esses documentos sobre ma-

térias de saúde, prestando informações técnico-especializadas, 

baseadas em evidências aos magistrados, visando a subsidiá-

-los na tomada de decisões que envolvam a pertinência técnica, 

clínica e contratual ou de política pública, conforme o caso, de 

medicamentos, produtos, insumos terapêuticos, procedimentos 

cirúrgicos e não-cirúrgicos, exames diagnósticos, internações 
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ou afins, relativos ao setor público (SUS) ou à saúde suplemen-

tar (seguros ou planos de saúde).

O serviço prestado pela equipe técnica do NAT-JUS tor-

nou-se de suma importância à prestação jurisdicional nas 

causas que envolvam pertinência técnica na área da saúde, 

sendo que as solicitações de informações pelos Magistrados 

são encaminhadas pelo Sistema Online do NAT-JUS que pode 

ser acessado por magistrados, ou servidores devidamente au-

torizados, no Portal do TJBA, no endereço eletrônico https://

www.tjba.jus.br/natjus/, por meio de login e senha de rede.

Desde 2016, o Sistema está disponível para a utilização 

por magistrados federais, graças ao acordo de cooperação 

técnica Interinstitucional de no 61, celebrado entre o TJBA e a 

Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia.

Em dezembro de 2018, o NAT-JUS, vinculado à Assesso-

ria Especial da Presidência II, se tornou responsável por mais 

uma incumbência, a partir da assinatura de termo de coope-

ração entre o CNJ e o Ministério da Saúde. A medida beneficia 

o atendimento ao jurisdicionado no Estado da Bahia ao possi-

bilitar a comunicação direta entre os profissionais que atuam 

nos Núcleos de Apoio Técnico dos Tribunais brasileiros e os 

médicos, de diversas especialidades, do Hospital Albert Eins-

tein (SP). A iniciativa pretende municiar os magistrados com 

informações ainda mais adequadas na área médica, possibi-

litando que estes possam julgar demandas judiciais de modo 

mais apropriado e seguro. 

Sistema da Linha Sucessória (SLS)

A implantação do SLS originou-se pela necessidade de orien-

tar a atividade de distribuição no Segundo Grau de Jurisdição 

e controlar o histórico da ocupação de vaga de desembarga-

dor, no âmbito do TJBA. Neste contexto, a ferramenta auxi-

lia na análise de prevenção dos feitos que serão distribuídos, 

bem como funciona como repositório oficial das informações, 

que podem ser consultadas por todas as unidades do TJBA.
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Garantia dos  
Direitos de Cidadania

Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul  

Atendimento médico gratuito

Como parte do cronograma anual de ações da 

Diretoria de Assistência à Saúde do TJBA (DAS) e 

da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP), em 

parceria com a Fundação José Silveira (FJS), foram 

realizadas campanhas de prevenção, informação 

e atendimento cujas temáticas foram: “Outubro 

Rosa”, sendo afeita à saúde da Mulher, e “Novem-

bro Azul”, relacionada à saúde do homem.

Essas campanhas refletem que a preocupação 

do TJBA em melhorar cada vez mais os serviços vai 

além da prestação jurisdicional. Milhares de atendi-

mentos e procedimentos gratuitos foram realizados 

para o público em geral nos dias de realização das 

ações, inclusive, com encaminhamentos jurídicos 

por meio do Centro Judiciário de Solução Consensu-

al de Conflitos (Cejusc) que atuou em conjunto com 

a Ouvidoria Judicial.

Visa a atender ao desafio de garantir no plano concreto os direitos à cidadania 

(CF, art. 1o, inc. II), em sua múltipla manifestação social: cidadão-administrado 

(usuário dos serviços públicos), cidadão trabalhador-produtor, cidadão-

consumidor e cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as desigualdades 

sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto, práticas 

socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa.

Logos de campanhas como Outubro Rosa”, 
“Novembro Azul” e de outras atividades
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Projeto Começar de Novo – Curso de panificação

Atendimento médico gratuito
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Começar de Novo

O Projeto Começar de Novo foi idealizado pelo Conselho Na-

cional de Justiça, por meio da Resolução no 96, objetivando a 

reinserção social dos cumpridores de pena, egressos do sis-

tema carcerário e adolescentes em conflito com a lei, como 

forma de promover a cidadania, a inibição e a redução da 

reincidência criminal.

Desde a sua implantação, o Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia vem desenvolvendo mobilizações em âmbito estadu-

al, no sentido de sensibilizar órgãos públicos e a sociedade civil, 

a fim de desenvolver ações de ressocialização com o público 

alvo do Programa Começar de Novo, oportunizando cursos de 

capacitação e qualificação profissional, empregabilidade, bem 

como desenvolvendo atividades esportivas e culturais.

As ações realizadas pelo Projeto Começar de Novo visam 

a devolver aos cumpridores de pena e egressos do sistema pri-

sional a autoestima e a cidadania, suprimidas com a privação 

de sua liberdade. Para tanto, necessário se faz a conjugação 

de esforços do poder público e da sociedade para retirá-los 

do processo de discriminação em que se encontram, por meio 

de ações de caráteres preventivo, educativo e ressocializador, 

atuando, assim, na humanização, a fim de que referido públi-

co valorize a liberdade e passe a fazer escolhas melhores em 

sua vida, evitando o retorno ao cárcere. Dentre as inúmeras 

realizações, destacam-se:

a O próprio Tribunal de Justiça atua como parceiro des-

de 2010, quando celebrou convênio para a oferta de 

60 vagas de trabalho aos reeducandos da capital e do 

interior do estado. Essa intervenção conta com a parti-

cipação da Secretaria de Administração Penitenciária e 

Ressocialização (Seap) do Estado da Bahia, que, exclusi-

vamente, administra os recursos oriundos desses pactos 

e, em conjunto com o GMF, atende às diversas deman-

das decorrentes desse relacionamento.

b A expansão do projeto com a celebração de convênio 

para oferta de vagas de trabalho, hoje 25, com a Pro-

curadoria Geral do Estado, contemplando as Regio-

nais no Interior.

c O envio de Ofício Circular, assinado pela Presidência, 

pelo Secretário da Seap e pelo Procurador Geral do 

Estado da  Bahia às secretarias estaduais e diversos 

órgãos do Estado, conclamando-os a celebrarem os re-

feridos convênios, o que resultou na receptividade da 

Saeb com o pronto acolhimento de 30 reeducandos.

d Colaboração, juntamente com secretarias afins do Po-

der Executivo e o Ministério Público Estadual, na discus-

são para regulamentação do Decreto 14.764/2013, que 

instituiu o Programa de Inserção de Apenados e Egres-

sos no Mercado de Trabalho – Pro-Trabalho, resultando 

na publicação da I.N. no 001, da Seap/Setre/Saeb, agora 

em fase de implementação a fim de integrar os editais 

de licitação do Estado.
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Comissão da Igualdade, Combate à Discriminação e 

Promoção dos Direitos Humanos (Cidis)

Criada pelo Decreto Judiciário no 724/2014, a Comissão da 

Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 

Humanos (CIDIS) é um órgão destinado à promoção e à demo-

cratização do acesso à Justiça aos grupos sociais vulneráveis 

da população, propondo a adoção de políticas públicas e pro-

gramas de ações afirmativas no âmbito do Judiciário baiano. 

Além disso, a CIDIS recebe requerimentos e sugestões sobre 

essas questões, realizando audiências públicas e interagindo 

com movimentos sociais e populares. Cabe, ainda, à Comissão 

coletar dados estatísticos e informações acerca dos processos 

judiciais relacionados à igualdade, à discriminação e aos di-

reitos humanos. 

Estado brasileiro com a maior concentração de cida-

dãos de ancestralidade africana, devido ao grande deslo-

camento de negros vindos desse continente para trabalhar 

como escravos no período do Brasil Ccolonial, a Bahia tor-

nou-se, em julho de 2015, a primeira Corte do País a reservar 

30% das vagas, nas carreiras de magistrado e de servidor, 

para afrodescendentes.

Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional 

(CEJAI)

A Cejai é o órgão responsável por habilitar pretendentes resi-

dentes no exterior, brasileiros e estrangeiros, para os quais se-

rão indicados crianças e adolescentes disponibilizados pelas 

Varas da Infância e Juventude que não tenham sido acolhidos 

por habilitados nacionais, depois de tentativas de reinserção 

na família biológica, de inserção na família extensa e de te-

rem passado pelo Cadastro Nacional de Adoção – CNA, do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Normalmente são grupos 

de irmãos ou crianças com idade superior a cinco anos, que se 

inserem nas denominadas adoções tardias. 

No interstício de 2009-2019 foram adotados 78 crian-

ças/adolescentes. Nesse período, a Itália foi o país que mais 

acolheu crianças e adolescentes brasileiros. Outros países de 

acolhida foram Alemanha, Suíça, Espanha, Estados Unidos e 

França.

A Cejai vem, desde 2010, desenvolvendo, com sucesso, 

o  Programa PAI – Preparação para Adoção Internacional, 

conjunto de ações concernentes ao preparo dos adotandos 

e adotantes para a nova realidade a ser enfrentada a partir 

da adoção internacional. A aproximação gradativa promovi-

da pelas ações do programa tem facilitado os contatos du-

rante o Estágio de Convivência e favorecido a integração 

entre os membros da família em formação. O Programa PAI 

foi apresentado pela Cejai na XIV Reunião do Conselho das 

Autoridades Centrais Brasileiras, realizada em Brasília-DF, em 

13/12/12, e no IV Encontro Nacional de Juízes da Infância, que 

aconteceu em Vitória-ES, em 19/10/12, ocasiões em que foi 

acolhido e elogiado.
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Semana Igualdade Racial 

97



Conhecendo o Judiciário

O Projeto Conhecendo o Judiciário tem por objetivo aproximar 

estudantes e comunidade acadêmica do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia por meio de programas de conteúdos teóricos 

e práticos voltados para os conhecimentos institucionais e a 

prestação dos serviços jurisdicionais.

O projeto, inicialmente, foi dirigido a estudantes do cur-

so de Direito e conta com duas visitas: a primeira, uma visita 

a setores do Primeiro Grau, no Fórum Ruy Barbosa, onde são 

assistidas palestras proferidas por magistrados; e a segunda, 

a setores do Segundo Grau, na sede do Tribunal, onde os de-

sembargadores são palestrantes.

Na atual gestão o projeto foi ampliado para o interior 

do estado. Nas visitas aos fóruns das Comarcas que são polos 

educacionais os estudantes são recepcionados por represen-

tantes da Presidência ou Corregedorias, permitindo a troca de 

conhecimentos práticos acerca do funcionamento do Judiciá-

rio, havendo, ainda,  a possibilidade de os Corregedores reali-

zarem visitas a instituições de Ensino Médio.

Reunião promovida pela Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção Internacional – CEJAI (agosto/2014)

Cerimonial Conhecendo o Judiciario
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Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ)

A CIJ foi criada por meio do Decreto Judiciário de no 125, de 7 de 

abril de 2010, com fundamento na Resolução CNJ no 94/2009, 

inserindo-se entre as políticas de atendimento à infância e à ju-

ventude, preconizadas como prioridade pelo Art. 227 da Consti-

tuição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

Federal no 8.069, modificada pela Lei 12.010, de 3.8.2009).

Cadastros da Infância e da Juventude cumprindo uma de 

suas principais atribuições – o gerenciamento dos cadastros 

da Infância e da Juventude (Cadastro Nacional de Adoção - 

CNA, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos 

– CNCA e Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com 

a Lei – CNACL), a CIJ vem procurando orientar, permanente-

mente, magistrados e servidores de todas as comarcas acerca 

da correta e necessária alimentação dos dados e utilização 

dos referidos cadastros para otimizar as ações da Vara.

São atribuições da CIJ: a) articular ações na área da infân-

cia e da juventude, coordenando a elaboração e a execução 

de políticas públicas e tornando-se canal de comunicação in-

terno e externo com magistrados; b) elaborar sugestões para o 

aprimoramento da estrutura do Judiciário na área da infância 

e da juventude; c) dar suporte aos magistrados, aos servidores 

e às equipes multiprofissionais visando à melhoria da presta-

ção jurisdicional; d) promover a articulação interna e externa 

da justiça da infância e da juventude com outros órgãos go-

vernamentais; e) colaborar com a formação inicial, continu-

ada e especializada de magistrados e servidores na área da 

infância e da juventude; e f) exercer as atribuições da gestão 

estadual dos Cadastros Nacionais da Infância e Juventude.

Cabe à Coordenadoria, ainda,  a função de elaborar proje-

tos, intermediar convênios com organizações governamentais 

e não governamentais e acompanhar proposições legislativas 

em andamento no Congresso Nacional ou na Assembleia Le-

gislativa do Estado da Bahia.
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Grupo de Trabalho de Eficiência

Diante da inclusão do Estado da Bahia no Projeto Diagnóstico 

para Eficiência no Poder Judiciário do Conselho Nacional de 

Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia instituiu, por 

meio do Decreto Judiciário no 1.099, de 30 de novembro de 

2016, o Grupo de Trabalho de Eficiência (GTE) para o acompa-

nhamento da execução de medidas para melhoria dos resul-

tados em termos de eficiência, produtividade e qualidade da 

prestação jurisdicional do Primeiro Grau de Jurisdição. No ano 

de 2018 a composição do Grupo de Trabalho foi alterada pelo 

Decreto Judiciário no 206, de 22 de fevereiro de 2018, agindo 

com maior intensidade na elaboração de novas ações e dando 

continuidade aos trabalhos já desenvolvidos desde então. 

O GTE vem fazendo reuniões periódicas, comunican-

do-se diretamente com as Unidades Administrativas do Tri-

bunal, deliberando sobre as ações decorrentes de estudos 

pontuais nas unidades jurisdicionais do 1o Grau, com a finali-

dade de desenvolver iniciativas voltadas à valorização desse 

patamar de jurisdição. 

Juízes de Paz

Desde os tempos da Primeira República, mais precisamen-

te com a  Constituição de 1891, a figura do Juiz de Paz está 

prevista, determinando-se que a escolha deste se desse por 

eleição popular. A Constituição de 1946, no entanto, estabele-

ceu que os juízes de paz deveriam ser designados pelo Poder 

Executivo. Com a Constituição de 1988 voltou a haver eleição 

aberta, mas a atividade não foi regulamentada por lei.

Considerando, entre outros aspectos, a necessidade de 

regulamentação da atividade do Juiz de Paz Voluntário, até 

a promulgação de lei que verse sobre a matéria no Estado da 

Bahia, o TJBA instituiu por meio da Portaria no 533, da Cor-

regedoria Geral de Justiça, a possibilidade de os cartórios de 

Registro Civil de Pessoas Naturais de Salvador indicarem inte-

ressados em atuar como Juiz de Paz voluntário, com compe-

tência apenas para celebração de casamentos. 

A atividade pode ser desenvolvida por pessoas que se 

identifiquem com solenidades dessa natureza, pois o papel 

é, exclusivamente, para a celebração do casamento. Todo o 

trâmite legal, da preparação da papelada às assinaturas e va-

lidação do ato, é de competência do Juiz da Vara de Família e 

dos servidores dos cartórios de Registro Civil. O trabalho não é 

remunerado e, por ser voluntário, não gera direito trabalhista 

de qualquer espécie.
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Ouvidoria Judicial

A Ouvidoria Judicial do TJBA foi instituída no ano 

de 1994, pelo então Desembargador Corregedor Ed-

milson Jatahy Fonseca, tendo sido o seu Regimento 

Interno aprovado pelo Tribunal Pleno em 2008. A 

Ouvidoria Judicial é unidade administrativa do TJBA 

que atua como canal de intercomunicação com o 

usuário da Justiça. Ao contatá-la, o cidadão pode 

esclarecer dúvidas, pedir informações, fazer suges-

tões, denúncias ou elogios aos serviços prestados 

pelo Poder Judiciário baiano.

Nos últimos 10 anos, a Ouvidoria Judicial vem 

aprimorando o diálogo com os jurisdicionados no de-

safiante trabalho de ouvir todos os cidadãos e fazer 

suas vozes ecoarem na Instituição, além de ser de ex-

trema importância para o fortalecimento da prestação 

jurisdicional, com vistas à celeridade de tramitação 

dos processos e à transparência dos procedimentos, 

elevando a credibilidade da Justiça. 

A Ouvidoria vem ofertando à população tratamen-

to específico para a solução de suas demandas, traba-

lhando, inclusive, em ações afirmativas, tais como: ação 

global; semana nacional de conciliação; semana da jus-

tiça pela paz em casa; outubro rosa, em parceria com a 

Fundação José Silveira; dentre outros.
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A Ouvidoria Judicial implantou, em setembro de 2018, o 

novo Sistema de Ouvidoria com vistas a facilitar a vida dos 

jurisdicionados, bem como dos advogados que necessitam de 

ferramenta para a agilização dos processos quando as outras 

medidas possíveis já estiverem esgotadas. Além dos pedidos 

de agilização de processo, é possível registrar denúncia de 

forma anônima, elogios, sugestões e pedidos de informações.

A grande facilidade no novo sistema é que todos os pro-

cedimentos são automatizados, tornando desnecessárias as 

intervenções dos serventuários no sentido de ultimarem so-

licitações e arquivamentos por meio de utilização do código 

único da unidade e Tabela Processual Unificada (TPU) do CNJ.

Para destacar a importância do serviço prestado com ex-

celência foi criado o “Certificado de Elogio”, encaminhado ao 

Servidor/Magistrado que tenha seu trabalho elogiado pelo 

cidadão por meio da Ouvidoria Judicial como forma de para-

benizar e de reconhecer as boas práticas e, também, de esti-

mular o aperfeiçoamento do serviço jurisdicional.

Ação global
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Vara da Justiça pela Paz em Casa
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Possibilita à sociedade, sobretudo às famílias mais caren-

tes, o acesso à investigação de paternidade e o reconhecimento 

espontâneo em duas vertentes: a extrajudicial, que compreen-

de solicitações feitas pela sociedade civil para realização do 

reconhecimento espontâneo ou exame de DNA; e a Judicial, na 

qual os processos das Varas de Família da Capital e do Interior, 

beneficiados pela gratuidade da Justiça, podem ser incluídos.

Por meio desse projeto é possível alcançar a identificação 

da paternidade para aqueles casos de dúvida, realizando-se o 

exame de DNA, assim como aqueles casos que necessitam de 

apoio da Justiça, mesmo que no viés conciliatório, para esti-

mular e viabilizar a validação dos direitos da criança.

Criança participante do 
projeto Pai Presente

Pai Presente

O Projeto Pai Presente, criado pelo Provimento no 12, de 6 de 

agosto de 2010, e implementado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia por meio da Resolução no 8, de 17 de abril 

de 2013, tem sua validade reconhecida constitucionalmente 

por proteger os princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável. Assim, dá assistência aos cida-

dãos para garantir o exercício do direito ao reconhecimento 

de sua ancestralidade, bem como para assegurar que não 

lhe faltará amparos emocional nem financeiro para a forma-

ção como ser humano.
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Em virtude do acolhimento social trazido pelo projeto, 

aliado ao retorno positivo alcançado pelo reconhecimento 

espontâneo da paternidade, pela reconstrução dos vínculos 

familiares e pela garantia da assistência mínima aos direitos 

alimentares, ao longo dos anos, tornou-se um projeto enrai-

zado, como prestação social e de cidadania, do Tribunal de 

Justiça com o seu desenvolvimento estimulado nas Unidades 

Judiciais de Primeiro Grau, assim como em todos os Centros 

Judiciários de Solução Consensual de Conflitos – Cejuscs.

Serviço de Apoio e Orientação Familiar (SAOF)

O SAOF foi instituído pelo Decreto Judiciário 30/99, com mo-

dificações introduzidas pela Resolução no 10/2007 do Tribunal 

Pleno. A principal responsabilidade é o desenvolvimento de ati-

vidades de apoio técnico especializado, nas áreas de Psicologia 

e Serviço Social, às Varas de Família, ao Núcleo de Conciliação 

de Primeiro Grau e às Varas da Infância e da Juventude, dos 

feitos Relativos aos Crimes contra a Criança e o Adolescente e 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Sistema de Controle de Certidões (SCC)

O SCC tem grande importância por tratar-se de um produto 

que tem uma ação efetiva junto à sociedade. Com o SCC foi 

possível ao TJBA implantar o “Projeto Minha Certidão”, inicia-

tiva que permite a todas as crianças nascidas nas maternida-

des atendidas pelo projeto a saída da unidade com a certidão 

de nascimento. 

Em julho de 2012, o SCC foi ampliado para mais 70 unida-

des de Registro Civil de Pessoas Naturais nas diversas comar-

cas. O SCC é um programa econômico, rápido e seguro, sendo 

responsável por automatizar os processos de Registro Civil do 

Estado, que não está restrito apenas ao Registro do Nascimen-

to. Ele também é responsável, entre outras coisas, por Registro 

de Casamento, Registro de Edital de Proclamas de Fora, Regis-

tro de Óbito de Nascido Vivo, Registro de Óbito Fetal, Acervo de 

Nascimento, Acervo de Casamento, Acervo de Óbito de Nascido 

Vivo, Acervo de Óbito Fetal, Cadastro Pai Presente, Maternida-

de Virtual, geração de relatórios estatísticos para os órgãos: 

IBGE, INSS e TRE, cadastro de profissões, cadastro de médicos, 

cadastro de municípios, cadastro de países, cadastro de cartó-

rios, cadastro do papel moeda, geração do arquivo para envio à 

Casa da Moeda e selagem das certidões, entre outros. Com me-

nos de um ano de funcionamento, o sistema passou a abrigar 

acervo de, aproximadamente, 3,6 milhões de registros.
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Combate à Corrupção e à 
Improbidade Administrativa

Central de Custas Judiciais (CCJUD)

No que se refere às medidas para otimizar ainda mais os re-

sultados da aplicação da justiça, foi inaugurada em outubro 

de 2018, no Fórum Ruy Barbosa, a Central de Custas Judiciais 

(CCJUD), unidade vinculada ao Núcleo de Arrecadação e Fis-

calização (NAF), ambos instituídos por meio da Resolução no 

11, de julho de 2018. O projeto demonstra a preocupação da 

Mesa Diretora em aumentar a arrecadação e elaborar fluxos 

de trabalho que ensejem mais efetividade e eficiência nas 

atividades desempenhadas. A proposta da CCJUD é manter à 

disposição das Unidades Cartorárias Judiciais procedimentos 

para a cobrança de custas remanescentes e verificar, por meio 

de sistema, o recolhimento das custas judiciais nos processos 

finalizados, auxiliando o Primeiro Grau nas baixas e no arqui-

vamento de processos com trânsito em julgado.

As unidades podem, ainda, encaminhar expedientes à Se-

cretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) para recu-

peração, ou possível inscrição em Dívida Ativa, dos créditos 

das referidas custas cobradas e não recolhidas pelo devedor.

E-Selo

Devido à evasão de divisas, o sistema de Selo Digital, deno-

minado E-Selo, foi concebido pelo TJBA e implementado em 

todos os cartórios extrajudiciais do estado da Bahia, em obe-

diência à Lei 12.373/2011 (Lei de Emolumentos). O E-Selo pos-

sibilita que os cartórios extrajudiciais emitam o Documento de 

Arrecadação Judicial Eletrônica (Daje) e Selagem de todos os 

atos de acesso público, como escrituras, procuração, certidões, 

registros, entre outros. Todos esses procedimentos passaram a 

usar o selo digital, gerando garantia de segurança, veracida-

de e principalmente praticidade. A grande novidade, além da 

geração de um selo digital (alfanumérico), foi o acesso que o 

usuário passou a ter ao Portal de Selo Eletrônico para conferir 

a veracidade do selo e o teor do documento feito no cartório.

Almeja a consecução de iniciativas que visem à proteção da coisa pública, à 

lisura nos processos de trabalho, à preservação da probidade administrativa e à 

persecução dos crimes contra a administração pública, entre outros. Para tanto, 

deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de 

recursos públicos e de improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas 

administrativas relacionadas à melhoria do controle e da fiscalização do gasto 

público no âmbito do Poder Judiciário.

E-Selo
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Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (Siscondj)  

Alvará Eletrônico

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desenvolveu ferra-

menta que permite o pagamento de créditos por meio de al-

varás eletrônicos, o Sistema de Controle de Depósitos Judiciais 

– Siscondj. Graças à parceria firmada entre o Tribunal de Justiça 

da Bahia e o Banco do Brasil as ordens judiciais de pagamento 

emitidas nas unidades passam a ser automaticamente remeti-

das ao banco, após o magistrado autorizar o alvará. Os valores 

determinados pelo juiz ficam disponíveis para saque no caixa 

do banco ou por meio de transferência bancária.

O Sistema já opera em todos os Cartórios Integrados de 

Consumo da Comarca de Salvador, e no 1o Cartório Integrado Cí-

vel, nos Juizados Especiais de Salvador, nas 1a e 2a Varas Empre-

sariais da Comarca de Salvador, nas 6a, 7a, 8a, 9a e 10a Varas Cíveis 

e Comerciais de Salvador e na Comarca de Feira de Santana.

Curso realizado 
na UNICORP de 
capacitação para a 
Central de Custas

Núcleo Auxiliar de Conciliação De Precatórios (Nacp)

O Nacp é órgão de assessoramento e de execução dos atos da 

Presidência do TJBA nessa área. Entre as atividades, atualiza o 

valor dos créditos e calcula as parcelas anuais e mensais; or-

ganiza a lista única de pagamento; aprecia petições e elabora 

pareceres sobre o tema; elabora minutas de despachos e de de-

cisões do Comitê Gestor das Contas Especiais e da Presidência 

do Tribunal e promove audiências de tentativa de conciliação 

entre credores e devedores de precatórios.
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Adoção de Soluções  
Alternativas de Conflito

Câmara de Conciliação de Saúde (CCS)

A CCS foi instituída por meio do Convênio de Cooperação no 

01/2015, de 29 de setembro de 2015, e conta como integrantes 

o Tribunal Regional Federal (TRF-1ª Região), o Tribunal de Jus-

tiça da Bahia (TJ-BA), os Ministérios Públicos Estadual (MPE) e 

Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), a Defenso-

ria Pública do Estado (DPE), a Secretaria de Saúde do Município 

de Salvador (SMS-SSA), a Procuradoria Geral do Município de 

Salvador (PGM-SSA), a Procuradoria Geral do Estado da Bahia 

(PGE) e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

É uma cooperação entre órgãos públicos baianos para 

promover o atendimento de usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em Salvador. Tem o objetivo de encontrar solu-

ções que minimizem a necessidade de pacientes acionarem 

a Justiça para resolver alguns tipos de questões relacionadas 

à saúde, como a oferta de medicamentos e fornecimento de 

fórmulas alimentares especiais.

Ao encontrar dificuldades para realizar o procedimento, o 

paciente ou um familiar, antes de acionar a Justiça, deve procu-

rar órgãos como as Defensorias Públicas do Estado, da União ou 

o Ministério Público. A solução ao caso será dada após o reque-

rimento médico ter sido avaliado pela Câmara de Conciliação. 

Estando em ordem a documentação apresentada e finalizado 

o cadastro no sistema, o pleito do cidadão será encaminhado à 

análise da Equipe Técnica ou, havendo alguma pendência, será 

emitido “termo de ciência de documento pendente” para que o 

cidadão, no prazo de quinze dias, retorne e complete o atendi-

mento, sob pena de arquivamento do pedido.

Justiça Itinerante

A Justiça Itinerante na Bahia inicia com o nome de “Justiça 

Bairro a Bairro’, instituída pelo Decreto Judiciário s/no, datado 

de 11 de novembro de 2002, reeditado no ano de 2003, pelo 

Decreto Judiciário no 005, de 30 de janeiro, segundo o qual 

esse projeto se destinava à conciliação das causas de família 

e das questões cíveis de menor complexidade, mencionadas 

na Lei 9.099/95.

A Emenda Constitucional no 45, de dezembro de 2004, 

acresceu o § 7o ao art. 125 da Constituição Federal, segundo o 

qual “o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com 

a realização de audiências e demais funções da atividade ju-

risdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, ser-

vindo-se de equipamentos públicos e comunitários”.

Institui o fomento de meios extrajudiciais alternativos e adequados para resolução 

negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Visa a estimular a 

comunidade a dirimir suas contendas sem necessidade de processo judicial, mediante 

conciliação, mediação e arbitragem; à formação de agentes comunitários de justiça; e, 

ainda, à celebração de parcerias com a Defensoria Pública, Secretarias de Assistência 

Social, Conselhos Tutelares, Ministério Público, e outras entidades afins.
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Com o crescimento das unidades fixas de mediação e con-

ciliação instaladas nos bairros de Salvador e em outras cidades, 

com utilização de equipamentos públicos como centros sociais 

urbanos, o Poder Judiciário pôde estar presente, de forma per-

manente, em várias localidades, o que fez com que a necessida-

de da justiça móvel passasse por um período de arrefecimento.

Na maior parte da última década, as atividades itinerantes 

da Justiça Estadual ficaram limitadas às cidades de Salvador e 

de Vitória da Conquista, incluindo municípios vizinho a ambas.

Em Vitória da Conquista, a Justiça Itinerante foi viabili-

zada por meio de convênio celebrado com a Faculdade In-

dependente do Nordeste (FAINOR), em 19 de maio de 2009, 

parceria mantida ao longo da década. Já em Salvador e cida-

des vizinhas, a unidade móvel em funcionamento passou a ser 

utilizada em localidades da região metropolitana desprovidas 

de unidades fixas de autocomposição de conflitos. Em 2018, 

como propósito de resgatar o caráter itinerante desse proje-

to, a unidade móvel passou por completa reforma, voltando a 

atuar em diversas localidades, por meio de equipes do Poder 

Judiciário ou cedidas por entidades parceiras.

A primeira participação dessa unidade foi durante a Sema-

na Nacional de Conciliação que ocorreu no período de 5 a 9 de 

novembro de 2018, durante a qual foram realizadas sessões de 

mediação e prestada orientação jurídica por meio de equipe 

de mediadores certificados, mediadores em formação, além de 

advogados e estudantes de Direito. Os serviços foram ofereci-

dos em local de grande circulação de pessoas, em parceria com 

centro comercial de maior popularidade da cidade.
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Núcleo de Conciliação de Primeiro Grau (N1G)

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça, entre as quais a pacificação social 

(Art. 3o da Constituição Federal) e a celeridade na pres-

tação jurisdicional em prol da sociedade, nas últimas 

décadas, o TJBA tem intensificado a implementação 

de projetos e inovações de modo a estimular a práti-

ca da conciliação como uma das principais estratégias 

para reduzir o acúmulo de processos nas instâncias do 

Judiciário baiano. Entre essas medidas está o Núcleo 

de Conciliação de 1o Grau, criado pela Resolução no 

07/2002 e reestruturado pela Resolução no 06/2008, 

do Tribunal Pleno, que atua nos casos relacionados a 

ações de divórcio, separação judicial, alimentos e afins, 

guarda e regulamentação de visitas e a ações referen-

tes à união estável e à investigação de paternidade. 

Os Núcleos de Conciliação de Primeiro Grau agem 

no sentido de, a qualquer tempo, conseguir a concilia-

ção entre as partes no processo judicial, de modo a 

descongestionar as Varas de Família, às quais aflui um 

grande contingente de processos, além de reduzir o 

tempo de duração dos mesmos. O objetivo principal 

desses Núcleos é acordar soluções para os processos 

que envolvem direitos disponíveis ou de família antes 

da apreciação do recurso interposto em tramitação na 

2a instância. As partes sentam-se à mesa de concilia-

ção, em mais uma forma efetiva de solução de confli-

tos disponível à comunidade.
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Núcleo de Justiça Restaurativa (NJR)

A Justiça Restaurativa tem como ferramenta de atividade o 

consenso e, para alcançá-lo, vítima, ofensor, terceiros afeta-

dos pela infração e membros da comunidade refletem, trans-

formam e constroem soluções para os conflitos.

A Justiça Restaurativa é um mecanismo de transformação 

social, uma vez que abre caminho para a forma participativa 

de promoção da paz social, dando possibilidade de concilia-

ção às vítimas e aos agressores como forma de resolverem os 

transtornos oriundos dos conflitos sociais.

Missões da Justiça Restaurativa:

• Agir por meio da escuta compassiva, da mediação vítima – 

ofensor e dos círculos restaurativos de consenso;

• Apoiar e controlar o cumprimento do acordo restaurativo 

firmado pelas partes;

• Facilitar o entendimento entre os envolvidos;

• Prestar apoio à vítima;

• Promover a restauração e a reparação da vítima, assim 

como a inclusão social do ofensor;

• Responsabilizar o ofensor pelos seus atos em relação à ví-

tima e à própria comunidade;

• Ter como referencial de ação as práticas restaurativas, 

neutralizando a intervenção penal formal do Estado;

• Utilizar metodologia pluridisciplinar que possibilite vias 

adequadas de resolução do conflito gerador do delito.

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (Nupemec)

O Nupemec é a unidade responsável pelo desenvolvimento da 

política judiciária nacional para o tratamento adequado de con-

flitos no TJBA, ou seja, pelo planejamento, pela manutenção e 

pelo aperfeiçoamento de ações e pelo desenvolvimento dos pro-

gramas destinados à capacitação e ao estímulo à autocomposi-

ção voltados ao cumprimento da política pública e suas metas, 

atuando na interlocução com outros tribunais, entidades públi-

cas e privadas, inclusive universidades e instituições de ensino, 

Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Pú-

blicas, Procuradorias, Ministério Público e Poder Executivo.

No final de 2015, o TJBA criou seu Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), por 

meio da Resolução TJBA no 24/2015, que veio para assumir 

as atribuições preconizadas na Resolução CNJ no 125/2010, 

especialmente quanto à Semana Nacional de Conciliação e à 

oferta de Curso de Mediação Judicial, além do apoio à Justiça 

Restaurativa e à participação em ações de cidadania.

Também são funções do Nupemec: realizar gestão nas 

empresas e nas agências reguladoras de serviços públicos, 

com vistas à modificação da política interna, incentivando 

práticas autocompositivas; promover capacitação, treina-

mento e atualização permanente de magistrados, servidores, 

conciliadores e mediadores em métodos consensuais de so-

lução de conflitos; criar e manter cadastro de conciliadores e 

mediadores que atuem em seus serviços, regulamentando o 

processo de inscrição e de desligamento; fixar a remuneração 

de conciliadores e de mediadores, nos termos da legislação 

específica; e instalar e fiscalizar os CENTROS JUDICIÁRIOS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (Cejusc’s).
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Dos Balcões aos Cejuscs

Criado em 2003, o Balcão de Justiça e Cidadania foi um bem-

-sucedido projeto de conciliação e mediação que nasceu com a 

proposta principal de democratizar o acesso à Justiça, a partir 

da instalação, na capital e no interior, de unidades do Poder Ju-

diciário. O principal objetivo dos Balcões foi possibilitar o acor-

do entre as partes evitando a judicialização e promovendo a 

pacificação social. Implantadas, preferencialmente, em bairros 

da periferia e regiões mais carentes de recursos, essas unidades 

passaram a oferecer serviços gratuitos de orientação jurídica 

e mediação de conflitos nas áreas de Família e Cível. Nessas 

unidades, os cidadãos passaram a receber orientação jurídica 

e a resolver conflitos de diversas ordens, como pensão alimen-

tícia, divórcio, dissolução de união estável e reconhecimento 

espontâneo de paternidade, entre outras. O projeto Balcão de 

Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça da Bahia foi incluído 

no “Acesso ao Sistema de Justiça” do Planejamento Estratégico 

do CNJ, sendo referência nacional no quesito “respeito à pro-

moção do encontro entre a Justiça e o cidadão”. 

Depois de três anos de resultados positivos, em 2006 o 

projeto Balcão de Justiça e Cidadania passou por uma reestru-

turação, quando foram efetuados estudos do projeto, plane-

jamento das ações, adequação à legislação vigente, busca de 

novas entidades parceiras e identificação dos locais para ins-

talações das unidades. A Resolução no 5/2006, de 17 de abril 

de 2006, deu novo formato ao projeto, por meio do qual foram 

fixados os objetivos, a competência e a forma de organização, 

de atuação e de implantação de novas unidades. 

Nos anos subsequentes, novos Balcões foram instalados, 

chegando a superar a meta estabelecida pelo Plano Diretor 

do Judiciário (PDJ), muitas delas viabilizadas por meio da as-

sinatura de convênios com entidades do poder público ou do 

setor privado, bem como com organizações não governamen-

tais (ONGs), instituições de ensino e associações de caráter 

filantrópico e/ou beneficente. 

Balcão de Justiça 
e Cidadania
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Em fevereiro de 2009, o Balcão de Justiça e Cidadania foi 

um dos projetos do Tribunal de Justiça da Bahia a ser relacio-

nado, durante o encontro nacional promovido pelo CNJ, como 

“boas práticas”, sendo recomendado aos demais tribunais bra-

sileiros dentro do planejamento estratégico do Poder Judiciá-

rio. Entre os méritos apontados estavam o fato de “simplificar 

e otimizar rotinas”, a “economicidade”, a “redução do custo do 

processo judicial e administrativo”, a “gestão ambiental” e a 

“democratização do acesso” à Justiça. 

Deste modo, os Balcões de Justiça e Cidadania continua-

ram na trajetória de aprimoramento dos serviços oferecidos à 

população e ampliação da quantidade de unidades e da rede 

de parceiros, o que resultou em maior oferta de serviços e vo-

lume de acordos celebrados. Em janeiro de 2010, o Tribunal de 

Justiça da Bahia havia ultrapassado em 150% o número dos 

Balcões de Justiça e Cidadania que deveriam ser inaugurados 

durante o biênio daquela gestão, de acordo com o PDJ. O do-

cumento previa cinco novas unidades/ano até 2017 mas foram 

construídas e disponibilizadas à população 25. No total, 56 Bal-

cões estavam em funcionamento em todo o estado naquele pe-

ríodo, sendo 25 na capital e 31 no interior. 

Esses fatores possibilitaram a conquista, durante o IV 

Encontro Nacional de Presidentes e Corregedores, no Rio de 

Janeiro, em dezembro de 2010, do I Prêmio Conciliar é Legal 

instituído pelo CNJ, na categoria “Mediação”. Ao justificar a 

premiação, o referido órgão destacou que “outra característi-

ca desse programa que merece destaque consiste na atuação 

precursora da gestão de qualidade nesses balcões. Em 2008, 

o TJBA tornou-se o primeiro tribunal do País a implementar 

como política universal no Balcão de Justiça e Cidadania a 

pesquisa de satisfação do jurisdicionado”.

Em 2011, o projeto estabeleceu mais de 60 parcerias, com 

instituições como o Centro Universitário Estácio da Bahia (FIB), 

o Instituto de Direito e Cidadania do Baixo Sul da Bahia (IDC) 

e o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia (Gapa). Em 

2012, os Balcões da Justiça e Cidadania já somavam 47 unida-

Atendimento no 
Balcão de Justiça 

e Cidadania
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des no interior e 39 na capital, incluindo uma destinada exclu-

sivamente às pessoas portadoras de necessidades especiais ou 

ligadas ao Centro de Formação e Acompanhamento Profissio-

nal (Cefap) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(Apae). Além da inauguração de novas unidades, o projeto tam-

bém participou de dezenas de ações afirmativas, a exemplo de 

eventos públicos em bairros populares de Salvador em parce-

ria com diversas entidades e instituições, disponibilizando seus 

serviços aos cidadãos para além das unidades fixas. 

O primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Ci-

dadania (Cejusc) baiano, criado por meio da Resolução no 24, 

de 11 de dezembro de 2015, do TJBA, foi inaugurado em 7 de 

janeiro de 2016, nas Varas de Relação de Consumo da capital, 

com sede no térreo do Fórum Orlando Gomes, no Campo da 

Pólvora. A unidade atua na mediação de acordos relaciona-

dos ao consumidor e sem limite no valor da causa. O Cejusc 

tem competência para casos pré-processuais (demanda es-

pontânea) e em questões já judicializadas, sendo que, neste 

caso, a unidade judicial encaminha os autos do processo para 

o Centro realizar as audiências de conciliação e mediação. 

Em setembro do mesmo ano, a Mesa Diretora do Tribunal 

apresentou plano de ampliação dos Cejusc’s para todo o esta-

do. Produzido pelo Escritório de Projetos e Processos Estraté-

gicos (Eppe) e idealizado pelo Nupemec, o plano de expansão 

do serviço contemplava a tentativa de acordos em processos 

em trâmite nas áreas Cíveis, de Fazenda Pública e Criminais. 

Assim, além de instalar unidades no interior, o projeto se con-

cretizou com a instalação, em junho do mesmo ano, do Cejusc 

Fazendário na capital.

Atualmente, o Tribunal de Justiça da Bahia possui 126 uni-

dades do Cejusc espalhadas pelas principais comarcas do inte-

rior do estado da Bahia, sendo 44 delas distribuídas  na capital. 

Em 2018, foram inauguradas oito novas unidades do Cejusc (ca-

pital e interior), sendo uma em Camaçari, duas em Irecê, uma 

em Salvador (unidade do Cejusc dos Juizados Especiais), uma 

em Simões Filho, uma em Vitória da Conquista, uma temática 

(Cejusc do Projeto Pai Presente) e o Cejusc itinerante. 

Com isso, em 2019, o estado da Bahia celebrará 16 anos de 

prática de conciliação e mediação em unidades destinadas à re-

ferida finalidade, prática essa que atualmente se expande para 

as várias áreas do Direito em que seja possível transigir, propor-

cionando à população a ampliação do acesso ao Judiciário por 

meio de um sistema de multiportas que visa à solução adequa-

da das diversas questões submetidas ao Poder Judiciário.

Ministro Enrique Ricardo Lewandowski, do STF, 
discursando durante lançamento do projeto de 
Audiência de Custódia no estado da Bahia

Atividades numa unidade CEJUSC
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Aprimoramento da Gestão  
da Justiça Criminal

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)

Implementado pelo CNJ em 2011 (Resolução no 137, de 13 de 

julho), o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) está, 

atualmente, integrado em todos os tribunais do País. Trata-se 

de ferramenta que possibilita o registro e a consulta de in-

formações sobre mandados de prisão. A implementação do 

BNMP pelo Tribunal de Justiça da Bahia teve início em junho 

de 2012, com o envio de informações sobre mandados de pri-

são expedidos por todas as comarcas do estado. 

Em agosto de 2017, o CNJ apresentou o BNMP 2.0, que 

amplia suas funcionalidades para além do monitoramento 

das ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, permitindo 

o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura 

em âmbito nacional e em tempo real, além da criação de um 

Cadastro Nacional de Presos. Neste banco de dados integra-

do constam todas as informações sobre pessoas procuradas 

pela Justiça ou presas em diferentes unidades da federação. 

Depois da fase de treinamento e projeto-piloto, a nova ferra-

menta começou a ser implantada em todos os tribunais do 

País. Na Bahia, o TJBA cumpriu a meta determinada pelo CNJ, 

concluindo o processo de cadastramento no BNMP 2.0 três 

dias antes do prazo final, inserindo no sistema 13.717 pessoas. 

Cooperação Técnica com a Secretaria de Segurança 

Pública da Bahia (SSP/BA)

Em outubro de 2014, o TJBA assinou termo de cooperação téc-

nica com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SPP/

BA) com o objetivo de compartilhar dados e informações de 

interesse comum, relacionados às atividades judiciais e poli-

ciais. O termo assinado fortaleceu o uso de novas tecnologias 

ao prever a utilização integrada de sistemas informatizados 

visando à eliminação de rotinas manuais e à eficiência do Es-

tado. O Tribunal passou a credenciar as autoridades policiais, 

mediante indicação do Delegado Geral da Polícia Civil, para 

que tenham acesso ao sistema de dados do Poder Judiciário. 

Deste modo, possibilitou a consulta a processos e decisões na 

esfera criminal, ressalvados os casos que tramitam em segre-

do de Justiça. Já a Secretaria da Segurança Pública deu aos 

magistrados indicados pela Presidência do TJBA acesso inte-

gral aos dados referentes aos antecedentes criminais registra-

dos na Polícia Civil.

Persegue a adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento 

do sistema criminal, por meio da maior aplicação de penas e medidas alternativas, 

investimento na justiça restaurativa, aperfeiçoamento do sistema penitenciário, 

fortalecimento dos conselhos de comunidade, penitenciários e dos patronatos 

e combate ao uso de drogas ilícitas. Pretende reduzir o número de processos, as 

taxas de encarceramento e a reincidência; estabelecer mecanismos para minimizar 

a sensação de impunidade e insegurança social; e a construção de uma visão de 

justiça criminal vinculada à justiça social.
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Coordenadoria da Mulher

A implantação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Si-

tuação de Violência Doméstica e Familiar, criada no âmbito 

do Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do Decreto Judici-

ário no 547, de 19 de agosto de 2011, referendado pela Reso-

lução no 128, de 17 de março de 2011, do Conselho Nacional 

de Justiça, vem aprimorar as ações do Judiciário no combate 

e prevenção à violência, garantindo direitos às mulheres que 

se encontram em situação de violência doméstica e familiar.

São atribuições da coordenadoria: a) Elaborar sugestões 

para a prevenção à violência contra as mulheres; b) Dar su-

porte aos magistrados, servidores e equipes multiprofissionais, 

visando à melhoria da prestação jurisdicional; c) Promover a 

articulação interna e externa do Poder Judiciário com órgãos 

governamentais e não governamentais; d) Colaborar para a 

formação de magistrados e servidores na área do combate/

prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres; 

e) Recepcionar, no âmbito de cada estado, dados, sugestões e 

reclamações referentes aos serviços de atendimento à mulher 

em situação de violência, promovendo os encaminhamentos e 

divulgações pertinentes; e) Fornecer os dados referentes aos 

procedimentos que envolvam a Lei no 11.340/2006 ao Conselho 

Nacional de Justiça, promovendo as mudanças e adaptações 

necessárias nos sistemas de controle e informações processu-

ais existentes;  e f) Atuar sob as diretrizes do Conselho Nacional 

de Justiça em sua coordenação de políticas públicas a respeito 

da violência doméstica e familiar contra a mulher.

XI Jornada Maria da Penha
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Um marco importante no combate e prevenção à violên-

cia é a inauguração, em 18 de novembro de 2008, da 1a Vara 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no bairro 

dos Barris, na capital. A unidade foi implantada com recursos 

provenientes do Ministério da Justiça, por meio do Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), e 

também recursos próprios do TJBA. Sua importância denota 

o movimento de combate à violência doméstica que hoje se 

adensa, em particular após a promulgação da Lei Maria da 

Penha (Lei no 11.340/2006).

Outra importante mudança na estrutura das unidades 

judiciais foi a decisão de renomear as Varas de Violência Do-

méstica e Familiar Contra a Mulher do Tribunal de Justiça 

da Bahia, que passaram a ser denominadas Varas de Justiça 

Inauguração de Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a MulherVara de Violência Doméstica e Familiar

pela Paz em Casa. A alteração foi proposta pela Coordena-

doria da Mulher do Tribunal de Justiça Bahia e aceita, por 

unanimidade, durante a sessão do Tribunal Pleno, em 9 de 

agosto de 2017. O objetivo foi buscar alinhamento com o 

programa permanente do CNJ, criado pela então Presiden-

te do órgão e do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministra 

Cármen Lúcia, com o objetivo de aprimorar e tornar mais 

célere a prestação jurisdicional em casos de violência do-

méstica e familiar contra a mulher. Portanto, a resolução do 

TJBA segue os conceitos definidos pela Lei Maria da Penha e 

também determina que os novos feitos relativos à violência 

doméstica e familiar em Salvador sejam distribuídos nos ter-

mos delimitados pela Corregedoria Geral de Justiça.
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Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário (GMF)

Instituído no Tribunal de Justiça da Bahia a partir da previsão 

da Resolução no 96, de 27 de outubro de 2009, do Conselho 

Nacional de Justiça (Art. 5o), estabeleceu atribuições como 

meio de tornar efetivas regras específicas da Lei Federal de 

Execução Penal, visando concretizar ideias humanitárias 

presentes nesse diploma legal, fomentadas por outras legis-

lações, inclusive de Direito Internacional, pelo recém-criado 

CNJ. O Tribunal aderiu imediatamente e por meio do Decreto 

Judiciário no 293, veiculado no DJE de 10/10/2009, constituiu o 

Grupo, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), entre 

outras, com as seguintes atribuições:

a realizar mutirões carcerários;

b implantar processo de execução eletrônico em todas as 

Varas de Execução Penal do Estado;

c implementar integrações de ações entre os órgãos públi-

cos e demais entidades que lidam com sistema carcerário;

d implementar projetos de capacitação profissional e 

de reinserção social dos internos e dos egressos do 

sistema carcerário;

e revisão da legislação local  em face do sistema carcerário.

Em 17/4/13, mediante a Resolução no 7, o Tribunal Pleno 

regulamentou a existência do GMF/TJBA, acolheu a recomen-

dação da CGJ e o vinculou à Presidência, além de estabelecer 

que fosse providenciada a lotação de quadro funcional espe-

cífico para dar o apoio administrativo necessário, tendo em 

vista concretizar o elenco de atribuições e estar atuando em 

várias frentes, das quais, destaca-se:

a no âmbito do projeto COMEÇAR DE NOVO – Coordena-

ção do Projeto, que tem como objeto principal a rein-

serção social dos cumpridores de pena, oportunizando 

a empregabilidade bem como o desenvolvimento de 

atividades esportivas e culturais. Em razão desse proje-

to, o GMF elabora e promove a realização de convênios 

e termos de colaboração técnica com empresas priva-

das e órgãos públicos. Conta com a parceria da Secre-

taria de Administração Penitenciária e Ressocialização 

(SEAP) do Estado da Bahia.

b no âmbito dos MUTIRÕES CARCERÁRIOS – Constando 

como foco dos interesses das diversas gestões do CNJ, 

foram realizados diversos mutirões carcerários no Esta-

do da Bahia, comandados pelo Conselho com a partici-

pação do GMF. Contudo, a partir do redimensionamento 

do papel do Grupo nos Tribunais, a ideia dos mutirões 

gerais administrados pelo CNJ deu lugar aos mutirões 

parciais, a serem realizados de acordo com a particula-

ridade de cada Tribunal e do interesse local. Então, até 

2014, foi organizado um mutirão geral nos moldes ori-

ginários. Daí em diante, o GMF, com a colaboração da 

Diretoria de Primeiro Grau, passou a realizar mutirões 

específicos como os que tiveram foco na população 

carcerária decorrentes de prisões provisórias; realizou 

Mutirão de processos da competência do Tribunal do 

Júri em todo o Estado da Bahia e ações localizadas, em 

Comarcas que precisaram de auxílio.
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c no âmbito do NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (NPF) 

– Ao GMF, pois, cabe fiscalizar e monitorar a regularida-

de das audiências de custódia, mantendo atualizado o 

Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC).

d no âmbito da MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS 

e da CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS 

(CIAP) – A atuação do GMF se dá, neste âmbito, entre ou-

tros fins, para que o excedente da população carcerária 

de presos provisórios seja equacionado, bem assim, pro-

mover a fiscalização das penas e medidas alternativas 

daqueles que nelas foram condenados, a fim de fomentar 

a aplicação das mesmas e promover o seu caráter peda-

gógico, já que efetiva se faz a fiscalização das decisões 

judiciais. Assim, juntamente com outros órgãos do Tribu-

nal, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Execu-

tivo, colaborou para a criação da Central de Monitoração 

Eletrônica de Pessoas e na proposta de minuta de regu-

lamentação da utilização de tornozeleiras eletrônicas, 

bem como da CIAP, regulamentada pelo Provimento CGJ 

No 12/2018. Além disso, divulga, orienta e realização tro-

ca de experiências com os Tribunais de outros Estados, a 

fim de fomentar a utilização da videoconferência, e, as-

sim,  abreviar a instrução de processos e efetiva entrega 

da prestação jurisdicional na área crime. Ambos os ór-

gãos funcionam sob a gestão da Secretaria de Adminis-

tração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), mediante 

convênio de colaboração técnica com o Tribunal e, um 

deles, com a intervenção do Coletivo de Entidades Ne-

gras (CEN), com resultados positivos e promissores.

e no âmbito da implantação do BANCO NACIONAL DE MO-

NITORAÇÃO DE PESSOAS (BNMP) – Com a cooperação 

de alguns magistrados, colaboradores e servidores desig-

nados, coordenou a implantação do Programa acima, de 

caráter nacional, em substituição ao modelo anterior, a 

cujo projeto aderiu o TJ, em que a Bahia  funcionou como 

projeto-piloto. Assim, a atuação do GMF se fez em forma 

de treinamento e capacitação de servidores do Primeiro e 

do Segundo Graus, continuando a dar suporte, juntamen-

te com a Setim e demais envolvidos. Ainda se encontra 

em fase de ajuste, já que se trata de ferramenta trazida 

pelo CNJ que vai se adaptando às realidades locais.

f no âmbito da implantação do SISTEMA ELETRÔNICO DE 

EXECUÇÃO UNIFICADO (Seeu) – Projeto de caráter na-

cional, empreendido pelo CNJ, trata-se de ferramenta 

destinada às Varas com competência em execução pe-

nal. Iniciado em 2016, como projeto-piloto, na Comarca 

de Lauro de Freitas, foi expandido, em 2018, para Si-

mões Filho. Retomado, a partir de novembro do mesmo 

ano, vem sendo implementado sob a coordenação do 

GMF, com a cooperação de outros magistrados, cola-

boradores e servidores designados pela Presidência do 

Tribunal, estando em fase de implementação por todo 

o estado da Bahia.

g no âmbito do RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DE-

NÚNCIAS – A par das atribuições acima destacadas, o 

GMF também atende aos órgãos nacionais, seja do CNJ 

ou de demais Ministérios, para provê-los das informa-

ções necessárias a instruir os processos de denúncia de 

irregularidades, ditas ocorrentes no sistema carcerário.
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Mês Nacional do Júri

O CNJ, por meio da Portaria CNJ no 69/2016, instituiu a política 

judiciária de realização anual de esforço concentrado de jul-

gamento dos crimes dolosos contra a vida, denominada Mês 

Nacional do Júri, e determinou as diretrizes e ações para ga-

rantir a razoável duração desses processos e meios que pro-

movam a celeridade de sua tramitação.

No TJBA, a política foi instituída pela Recomendação no 

53/2016, entretanto, antes da instituição do Mês Nacional do Júri, 

vinham sendo realizados, desde 2012, mutirões denominados Se-

mana do Tribunal do Júri, com o objetivo de atender à Meta 4 da 

Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp).

Esse esforço deve ocorrer em novembro de cada ano em 

todas as unidades de comarcas com competência para o julga-

mento de crimes dolosos contra a vida. Entre as medidas previs-

tas para o Mês Nacional do Júri, está a realização de, ao menos, 

uma sessão do Tribunal do Júri, em cada dia útil da semana, 

dando preferência aos processos de réus presos e à promoção 

de diligências para localização de acusados que, citados por 

edital, não responderam ao chamamento da Justiça.

Durante o Mês Nacional do Júri de 2016, o TJBA alcançou 

a 4a colocação no cenário nacional em número de designa-

ções de Júris. Já em 2015, durante a Semana Nacional do Júri, 

sob a gestão Enasp da Juíza Jacqueline Campos, atingiu a 2a 

posição nacional.

Em 2017, o TJBA ocupou a 6a posição em número de Júris 

designados e realizados entre todos os Tribunais de Justiça 

do País. Ao todo, foram marcados 312 Júris no referido perí-

odo. Destes, 216 foram realizados e 96 não se efetivaram por 

motivos diversos.

Em 2018, o TJBA contou com a participação de 33 comar-

cas, totalizando 176 júris pautados durante o período. 

Semana Mês do Juri
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Mutirão Carcerário

Com o objetivo de garantir e promover os direitos fundamen-

tais na área prisional, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

realiza, em parceria com os Tribunais de Justiça estaduais, 

desde agosto de 2008, o Mutirão Carcerário, sempre no segun-

do semestre, com o objetivo de monitorar o funcionamento 

do sistema prisional do País, por meio da revisão de processos 

criminais e inspeção de presídios, delegacias e cadeias públi-

cas. Essa análise incide sobre os processos em que figurem 

réus presos, sejam eles provisórios – incluindo aqueles em que 

já há sentença, mas sem trânsito em julgado – ou definitivos. 

Não se trata de promover a soltura indiscriminada, mas de 

conscientizar os juízes para a necessidade de reexame desses 

processos periodicamente.

No Tribunal de Justiça da Bahia a primeira edição da 

iniciativa ocorreu de agosto a outubro de 2009. Com essa 

intenção, foi publicada, em 18 de janeiro de 2017, a Porta-

ria Conjunta no 001, que instalou o referido mutirão, sob a 

coordenação do Grupo de Monitoramento, Acompanhamen-

to, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

(GMF), com a colaboração das Corregedorias e suporte da 

Diretoria de Primeiro Grau (DPG). Naquele ano, do total 

aproximado de 15 mil detentos em todo o estado, estimava-

-se que 66% eram presos provisórios. 

A cada edição do programa, a análise realizada pelos ju-

ízes do TJBA designados para esta tarefa, com o reexame, a 

pedido ou ex-officio, de todos os processos de presos provi-

sórios e condenados e dos internos ou cumpridores de medi-

das socioeducativas das Varas da Infância e Juventude vem 

resultando em benefícios concedidos aos presos provisórios e 

condenados, como extinção de pena, livramento condicional, 

progressão de regime, indulto, remição de pena, prisão domi-

ciliar, dentre outros.

Em síntese, a linha de atuação nos mutirões é baseada em 

dois eixos: a garantia do devido processo legal com a revisão 

das prisões de presos definitivos e provisórios; e a inspeção 

nos estabelecimentos prisionais do estado.

Mutirão Carcerário

121



Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF)  

Audiências de Custódia

Em ação pioneira no País, o TJBA criou o NPF, por intermédio 

da Resolução no 9/2011, publicada em 8/8/2011, como uma 

das ações resultantes do programa Pacto pela Vida, passando 

a funcionar, de fato, a partir de 9/9/2013. Desse modo, quando 

da publicação da Resolução CNJ no 213/2015, que estabele-

ceu a obrigatoriedade da apresentação da pessoa presa ao 

Juiz para a audiência de custódia – a fim de examinar a lega-

lidade da prisão, a eventual violação do direito à integridade 

física e a decisão da manutenção ou não do encarceramento, 

no prazo de 24 horas da constrição da liberdade –, o NPF já 

se encontrava adaptado, atendendo-a em sua integralidade.

Como projeto-piloto foi desenvolvido em parceria com 

o Governo do Estado da Bahia, por meio das Secretarias da 

Segurança Pública, da Justiça, Cidadania e Direitos Huma-

nos, além do Ministério Público, da Defensoria Pública e da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Instalado na Cadeia 

Pública, localizada no Complexo Penitenciário do Estado, no 

bairro da Mata Escura, o Núcleo teve como objetivo inicial , e 

continua tendo, centralizar todas as ações que envolvem ato 

de prisão em flagrante. Ou seja, o preso e o auto de prisão 

em flagrante, lavrado na delegacia, devem ser encaminha-

dos para o novo espaço, no qual um juiz de plantão anali-

sará o documento e proferirá a decisão. Assim, possibilita a 

apreciação célere dos pedidos de liberdade ou de conversão 

da prisão em preventiva, passando a ser referência na cele-

ridade do tratamento dispensado aos presos em flagrante. 

Um dos resultados positivos foi a contribuição, com critérios, 

para o controle da superpopulação carcerária.

Com o NPF, o TJBA antecipou-se em dois anos ao lança-

mento, por parte do CNJ, em fevereiro de 2015, do projeto 

“Audiência de Custódia”, por meio do qual é proporcionada a 

garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos 

de prisões em flagrante. Essa questão foi ressaltada pelo então 

Presidente do CNJ e do STF, Ministro Ricardo Lewandowski, 

durante o lançamento do projeto Audiência de Custódia no 

Estado da Bahia, em 28 de agosto de 2015. O Magistrado re-

conheceu a importância da experiência pioneira do Tribunal 

baiano, com a criação do NPF, afirmando que “honra seja fei-

ta aos magistrados da Bahia, que pioneiramente inauguraram 

este projeto em 2013 – para garantir que o cidadão preso te-

nha respeitada sua dignidade como pessoa humana, mas tam-

bém para assegurar que o Brasil, no conceito internacional, 

seja reconhecido por respeitar seus compromissos firmados 

em tratados de direitos humanos”, disse o Ministro, referindo-

-se à Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, e ao Pacto dos Direitos 

Civis e Políticos, ambos internalizados em 1992.

Núcleo de Prisão em Flagrante
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Nos anos subsequentes, as audiências de custódia em Sal-

vador avançaram qualitativamente com a inauguração das no-

vas instalações do Núcleo de Prisão em Flagrante, que ganhou 

sede própria, localizada na região do Iguatemi. Atualmente, o 

Núcleo também desenvolve procedimentos sob a supervisão do 

programa “Corra pro Abraço” e da Central Integrada de Alter-

nativas Penais para Acompanhamento de Cumpridores de Me-

didas Cautelares (Ciap). O “Corra pro Abraço” é uma iniciativa 

da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social (SJDHDS) do Estado da Bahia e busca promover cidada-

nia e garantir direitos aos usuários de drogas em contextos de 

vulnerabilidade social. A implantação do programa no NPF é 

fruto de parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

e a SJDHDS. Desde então, equipe multiprofissional atua no Nú-

cleo acompanhando pessoas em estado de vulnerabilidade so-

cial após estas passarem por audiência de custódia. Já a Ciap é 

resultado de convênio celebrado entre o TJBA e a Secretaria de 

Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), funcio-

nando como órgão auxiliar das Varas Criminais da comarca de 

Salvador na fiscalização do cumprimento de medidas cautela-

res de comparecimento periódico em juízo.

Workshop - Audiência de Custódia 
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Por outro lado, a videoconferência não estará restrita aos 

processados presos, eis que servirá para instrução de proces-

sos cíveis (amplamente considerados), que requerem, na mes-

ma medida, agilidade.

Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)

Em setembro de 2016, o Tribunal de Justiça da Bahia aderiu ao 

Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), desenvolvi-

do pelo CNJ em abril do mesmo ano, por meio da Resolução 

no 223. O Seeu permite o controle informatizado da execução 

penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário 

brasileiro em todo território nacional. A plataforma possibili-

ta o trâmite processual mais eficiente e proporciona a gestão 

confiável dos dados da população carcerária do Brasil, por 

Prática de Atos Judiciais por Videoconferência

Este Tribunal vem laborando há considerável tempo no pla-

nejamento da implantação das audiências por videoconfe-

rência. O intuito dessa ferramenta passa pela desnecessidade 

de deslocamento do preso quando houver o permissivo legal 

para que ele participe das teleaudiências, razão pela qual to-

das as unidades prisionais também já se estruturaram para 

suportar essa nova tecnologia.

Além disso, planeja-se abrir a possibilidade de reali-

zação de citações e intimações de custodiados pela vide-

oconferência, de modo a ganhar tempo na execução dessa 

tarefa fundamental do Poder Judiciário, com ganho de qua-

lidade e tempo, sobretudo quando evita a expedição de 

Cartas Precatórias.

Atos Judiciais por Videoconferência
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meio da automatização da contagem de prazos de prescrição 

penal, entre outros procedimentos.

Criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em par-

ceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, a ferramenta via-

biliza a apreciação, no tempo certo, dos benefícios prisionais, 

como progressões de regime, livramento condicional, comu-

tações e indultos; oferece a possibilidade de acesso digital 

simultâneo aos autos e movimentações por meio de compu-

tadores, tablets ou smartphones.

O Seeu atende a peculiaridades da área de execução, 

como emissão de atestado de pena e de relatórios, visuali-

zação gráfica de condenações, detalhamento do cálculo de 

pena e facilidade de gestão de benefícios previstos na Lei de 

Execução Penal ou em decretos de indulto e comutação.

Nas mesas virtuais, magistrados e servidores podem 

acessar linhas do tempo da execução e incidentes e peças 

pendentes, assim como processos que atingiram ou atingirão 

requisitos objetivos em breve.

O SEEU fornece estatísticas, pesquisa com mais de 50 

campos e indicativos gráficos para demonstrar a situação do 

sentenciado, assim como tabelas com leis, artigos, parágrafos 

e incisos para maior precisão na inclusão de condenações.

A ferramenta também admite o desmembramento e a 

distinção de penas e cadastro de incidentes com influência 

automática na calculadora. Outro ponto forte é a integração 

entre tribunais com o CNJ, além de órgãos externos ao Judi-

ciário, para cruzamento de dados, como o Instituto de Iden-

tificação da Polícia Federal e o Departamento Penitenciário.

A Vara de Execução Penal da Comarca de Lauro de Frei-

tas, na Região Metropolitana de Salvador, foi a escolhida para 

receber o projeto-piloto. Nos últimos dois anos, o TJBA deu 

continuidade à implantação e, em dezembro de 2018, havia 

concluído o cadastramento dos 28 mil processos de execução 

penal que tramitam na Justiça Estadual. Portanto, todas as 

pessoas sentenciadas pela Justiça baiana que cumprem pena 

estão registradas no sistema do CNJ. Com o Seeu em opera-

ção em todo o País a Justiça poderá controlar, com precisão e 

eficiência, o tempo que cada preso passa na prisão. 

Smartjud

Foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informa-

ção e Modernização desta Corte um sistema pioneiro que pro-

move o cruzamento da base de dados dos óbitos constantes 

nos processos criminais que tramitam no âmbito desta Justiça 

Estadual. A ferramenta se vale da inteligência artificial, crian-

do uma série de indicadores e funcionalidades para os ma-

gistrados a utilizem no gerenciamento do acervo com maior 

eficiência e agilidade, possibilitando, por exemplo, a utiliza-

ção, em tempo real, do acervo e a atualização diária de even-

tuais réus falecidos que tenham processo ativo no sistema.
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Gestão das Demandas Repetitivas  
e dos Grandes Litigantes

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP)

Em decorrência das profundas alterações introduzidas pelo 

novo Código de Processo Civil, no que concerne ao micros-

sistema de precedentes e dos procedimentos administrati-

vos estabelecidos pela Resolução no 235/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) para gerenciamento de dados da 

repercussão geral, dos casos repetitivos e dos incidentes de 

assunção de competência, em outubro de 2016, o Tribunal 

de Justiça da Bahia criou o Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes (Nugep), vinculado à 2a Vice-Presidência, e que 

substitui o antigo Núcleo de Repercussão Geral e Recur-

sos Repetitivos (Nurer), instalado em 2012. O Nugep busca 

uniformizar procedimentos administrativos decorrentes de 

sobrestamento de processos em razão de julgamento de re-

percussão geral e de casos repetitivos. Tem também como 

missão a criação de um banco com informações da reper-

cussão geral, dos casos repetitivos e dos incidentes de com-

petência para otimização do sistema de julgamento de casos 

repetitivos e de formação concentrada de precedentes.

Em 16 de agosto de 2018, o Presidente do TJBA, Desem-

bargador Gesivaldo Britto, e a Presidente do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), Ministra Laurita Vaz, assinaram Acordo de Co-

operação Técnica para aprimorar a aplicação prática do sis-

tema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo 

Civil de 2015. Pelo acordo, caberá ao STJ, entre outras atri-

buições, disponibilizar material didático e realizar cursos prá-

ticos relacionados à organização de precedentes, à triagem 

Intenta a redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, 

advindos dos entes públicos, do sistema financeiro, das operadoras de 

telefonia, entre outros, por meio da gestão da informação e do uso de 

sistemas eletrônicos. Visa a reverter a cultura da excessiva judicialização, 

com a proposição de inovações legislativas, a criação e aplicação de 

mecanismos para penalizar a litigância protelatória e o monitoramento 

sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.
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processual, aos procedimentos de trabalho e elaboração de 

minutas de decisões para treinamento de servidores e colabo-

radores do TJBA. O STJ também vai auxiliar o Tribunal baiano 

a elaborar possíveis propostas de normativos que objetivem a 

implementação das medidas de aprimoramento da aplicação 

prática do sistema de precedentes estabelecido no novo CPC 

e a gestão de processos correlatos a esse sistema. 

Também foi assinado, em maio de 2018, Termo de Coo-

peração Tecnológica entre o TJBA e o Tribunal de Justiça do 

Maranhão (TJMA), com o objetivo de ceder, gratuitamente, o 

direito de uso do Sistema Nugep ao Tribunal maranhense. O 

sistema foi desenvolvido pela Coordenação de Sistemas (Co-

sis) em parceria com o Nugep do TJBA e apresenta diversas 

facilidades para as rotinas de trabalho do Núcleo, incluindo 

o envio diário ao CNJ, pela Internet, de relatórios gerados a 

partir das informações cadastradas pelos usuários – informa-

ções estas que alimentam o Banco Nacional de Precedentes 

Judiciais do CNJ. 

Cabe destacar, ainda, a atuação da Comissão Gesto-

ra de Precedentes. Além do lançamento, em abril de 2018, 

do Boletim Nugep, que traz informações sobre preceden-

tes judiciais, nos âmbitos local e nacional, ao longo do ano 

sobressaem as atividades desenvolvidas pela Comissão. No 

decorrer do ano, seus integrantes visitaram outros estados, 

como Minas Gerais e Maranhão, com o objetivo de trocar ex-

periências com os núcleos estaduais.

No biênio 2016/2018, o sistema informatizado Nugep so-

freu profundas alterações em sua configuração inicial para 

abarcar os incidentes de resolução de demandas repetitivas 

e de assunção de competência previstos na legislação proces-

sual civil em vigor e os procedimentos previstos na Resolução 

no 235/2016, do CNJ, que inauguraram um cenário em que a 

gestão dos recursos repetitivos tornou-se ainda mais impres-

cindível. Os anexos I a V da Resolução no 235/2016 do CNJ de-

finiram não só a forma, o modo e a periodicidade do envio de 

informações ao Banco Nacional de Precedentes (BNPR), como 

também indicaram as variáveis mínimas obrigatórias para o 

acompanhamento, pelo CNJ, dos processos sobrestados pela 

sistemática da repercussão geral, casos repetitivos, incidentes 

de assunção de competência e grupos representativos.

Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa 

(NUGEDEM)

Por meio do Decreto Judiciário no 795/2016, foi criado o 

Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa 

(Nugedem). Vinculado à Diretoria de Primeiro Grau, o órgão 

tem o objetivo de apoiar a Presidência nas questões referen-

tes às demandas repetitivas, com ênfase nos Juizados Espe-

ciais, assim como, também, nas áreas de conflitos tributários, 

cíveis e consumeristas, administrativos, de improbidade admi-

nistrativa e de combate à corrupção.
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Impulso às Execuções 
Fiscais e Cíveis

Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA)

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), 

formado pelo órgãos: TJBA; Ministério Público estadual 

(MPBA); Secretarias Estaduais da Fazenda (Sefaz-BA) e da Se-

gurança Pública (SSP-BA); e a Procuradoria Geral do Estado 

da Bahia (PGE-BA) – tem como proposta buscar solução eficaz 

para os débitos tributários e tornar mais céleres os julgamen-

tos de processos relativos a crimes contra a ordem tributária, 

bem como contribuir para a redução da incidência de novos 

crimes lesivos aos cofres públicos. Em junho de 2017, como 

resultado do seu trabalho, foram criadas duas Varas especia-

lizadas no tema, conforme estabelece a Lei no 13.723/17.  Me-

ses antes, o TJBA já havia determinado que a 3a, a 4a e a 11a 

Varas da Fazenda Pública deveriam atuar, exclusivamente, 

em processos de execução fiscal relacionados ao ICMS.

O Cira baiano, único a envolver também o Poder Judici-

ário, recuperou mais de R$ 230 milhões em impostos devidos 

aos cofres estaduais nos últimos anos, o que tem servido de 

estímulo a outros tribunais no combate à sonegação fiscal. O 

Tribunal baiano participa do Comitê representado por dois 

desembargadores para atuarem nas áreas criminal e cível, ta-

refas atualmente a cargo, respectivamente, do Desembarga-

dor Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto e da Desembargadora 

Maria de Lourdes Medauar.

Programa Nacional de Governança Diferenciada das 

Execuções Fiscais

De acordo com dados de outubro de 2018, do CNJ, a cada três 

processos em curso nos tribunais brasileiros, um é de execu-

ção fiscal. No Judiciário baiano, a principal causa de moro-

sidade, ao se considerar o número de processos, é o grande 

acervo relacionado a execuções fiscais, que correspondem a 

mais de 60% do estoque processual ativo. 

Para tentar solucionar este entrave, a Corregedoria Na-

cional de Justiça criou, em 2015, o Programa Nacional de Go-

vernança Diferenciada das Execuções Fiscais, que começou a 

ser implantado na Bahia em março daquele ano. O objetivo 

do programa é reduzir o estoque de processos referentes à 

execução fiscal em trâmite no Judiciário, aprimorando a go-

vernança nas Varas por meio da gestão estratégica dos pro-

Concentra-se na implantação de ações visando à efetividade das ações 

judiciais, propiciando a recuperação de bens e valores aos cofres públicos 

(execuções fiscais) e a solução definitiva dos litígios cíveis e trabalhistas. 

Para tanto, podem ser adotados mecanismos como a utilização tempestiva 

dos sistemas de bloqueio de ativos do devedor (Bacenjud, Renajud, 

Infojud); a realização de leilões judiciais; a celebração de parcerias com as 

Procuradorias de Fazenda, juntas comerciais, cartórios de registro de imóveis 

e de protesto de títulos; a inscrição da dívida nos sistemas de proteção ao 

crédito, a exemplo do Serasa e SPC, entre outras ações.
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cessos, viabilizar o aumento da arrecadação e promover a 

cidadania tributária, incentivando a população a manter sua 

situação fiscal em dia. 

À época, o Governo do Estado da Bahia e o Município de 

Salvador esperavam arrecadar até 15% do total de R$ 26 bi-

lhões correspondentes aos 300 mil processos espalhados pe-

los 12 cartórios da Fazenda Pública da capital. Para tanto foi 

constituído, pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do TJBA, 

em setembro de 2016, um Núcleo de Enfrentamento do Esto-

que de Processos de Execução Fiscal para auxiliar Varas da 

Fazenda Pública da Comarca de Salvador na priorização dos 

julgamentos dos processos de execução fiscal, além da Co-

missão de Apoio às Varas da Fazenda Pública com competên-

cia para apreciar e julgar ações de Execução Fiscal no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Em fevereiro de 2017, o TJBA assinou Termo de Coope-

ração Técnica com a Prefeitura de Salvador com o objetivo 

de dar mais agilidade às execuções fiscais que tramitam nas 

Varas da Fazenda Pública. O Município encarregou-se de 

promover a digitalização de processos em que a Prefeitu-

ra figurava como parte interessada. Também colocou à dis-

posição do Tribunal 50 estagiários de nível superior que se 

dedicariam exclusivamente às ações das Varas da Fazenda 

Pública de Salvador, todas de competência para as ações 

do Município. Em contrapartida, o Tribunal deveria isentar o 

Executivo municipal do pagamento das despesas de proces-

samento eletrônico de que trata o Decreto Judiciário 867, de 

26 de setembro de 2016.

Além de participar do Programa, o TJBA conta com o pro-

jeto Governança Colaborativa em Execução Fiscal, iniciativa 

implantada no segundo semestre de 2018, como parte do Por-

tfolio Estratégico da Corte Baiana. A iniciativa se desenvolve 

por meio de parcerias com representantes das localidades se-

lecionadas, Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Es-

tado. O objetivo é implantar medidas de gestão e controle dos 

estoques processuais, voltadas para a redução da taxa de con-

gestionamento dos processos relativos às ações de execução 

fiscal, à desjudicialização, à entrega da prestação jurisdicio-

nal em matéria fiscal e à melhoria da eficiência da Fazenda 

Pública do Estado da Bahia. Na prática, o projeto realiza o 

TJBA Virtual. Digitalização de documentos
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levantamento dos principais entraves para o andamento dos 

processos de execução fiscal e o estudo, de forma conjunta, 

das respectivas soluções. Coordenado pela Diretoria de Pri-

meiro Grau (DPG), unidade vinculada à Secretaria Judiciária 

(Sejud), o projeto traz ainda benefícios como o aumento da 

arrecadação de tributos, a promoção do fortalecimento da re-

lação com outros Tribunais, Poderes e instituições e a maior 

celeridade na tramitação processual.

Mutirão Acordo Legal

Em novembro de 2015, foi colocada em prática versão local 

do Programa Nacional de Governança Diferenciada das Exe-

cuções Fiscais. O Mutirão Fiscal Acordo Legal, desenvolvido 

pelo Tribunal de Justiça da Bahia e pela Corregedoria-Geral 

da Justiça, atendeu a mais de 22 mil contribuintes em seis dias 

de trabalho, de acordo com dados fornecidos pela Prefeitura 

de Salvador e pelo Governo do Estado, parceiros do TJBA na 

realização do mutirão na Arena Fonte Nova. Os cidadãos tive-

ram descontos e vantagens na regularização de seus débitos, a 

depender das condições de parcelamento. Uma das facilidades 

mais elogiadas pelos jurisdicionados foi o fato de poder fazer 

todos os procedimentos poderem ser feitos em um só lugar. Os 

contribuintes fizeram acordo, em uma das 136 mesas de aten-

dimento, assistidos por juízes leigos e conciliadores. Em segui-

da, puderam pagar a primeira parcela ou quitar seu débito ali 

mesmo, no espaço em que foram instalados postos de agências 

bancárias, já levando consigo o comprovante da quitação dos 

cartórios. Com o Mutirão Fiscal Acordo Legal, a Prefeitura de 

Salvador e o Estado da Bahia arrecadaram R$ 96 milhões.

Mutirão BacenJud

A Presidência, com o intuito de imprimir celeridade nos feitos 

do Primeiro Grau de Jurisdição, determinou à sua Diretoria de 

Primeiro Grau que realizasse o levantamento do quantitativo 

de processos em situação de efetivação de bloqueio judicial 

de valores via sistema Bacenjud, bem como a formação de 

Grupo de Trabalho para a efetivação das medidas. 

Após a realização do estudo, a DPG programou a realiza-

ção do 1o Mutirão de Bloqueios Online no Sistema BacenJud 

na 4a e na 10a Varas de Fazenda Pública da Comarca de Sal-

vador, que ocorreu no período de 11 a 15 de junho de 2018 e 

o 2o Mutirão de Bloqueios Online no Sistema BacenJud na 1a 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, ocorrido no 

período de 20 a 24 de agosto de 2018.

Mutirão Acordo Legal
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Celeridade e Produtividade  
na Prestação Jurisdicional

Cadastrar Melhor

Instituído em maio de 2017, pelo Decreto Judiciário no 419, 

o Projeto Cadastrar Melhor, do Tribunal de Justiça da Bahia, 

surgiu com a proposta de minimizar ou extinguir os equívocos 

e as imprecisões na coleta de informações no momento de 

cadastrar as petições iniciais. Esses dados são essenciais para 

a elaboração de políticas judiciárias com o objetivo de tornar 

o Tribunal ainda mais eficiente.

O projeto Cadastrar Melhor foi implantado em duas eta-

pas. Na primeira, a Diretoria do Primeiro Grau (DPG) promo-

veu mutirão para analisar aproximadamente um milhão de 

processos relativos às áreas criminal, de família, cível e de 

consumo de Salvador, a fim de diagnosticar e corrigir eventu-

ais erros de cadastramento. Para corrigir equívocos, que po-

dem chegar ao patamar de 56% dos cadastros realizados, o 

trabalho utilizou como referência as tabelas processuais uni-

ficadas, estabelecidas na Resolução no 46/2007, do CNJ. 

A segunda etapa se constitui na continuidade dos proce-

dimentos, buscando sempre refinar e aprimorar o cadastra-

mento inicial dos processos, dos documentos intermediários 

e das movimentações processuais. Atualmente, o Projeto 

Cadastrar Melhor segue em curso, vinculado à Assessoria Es-

pecial da Presidência II – Assuntos Institucionais (AEP II). O 

sistema disponibiliza a lista dos processos com prioridade e, 

destes, quais estão aptos para julgamento, por unidade ju-

dicial, em ordem cronológica, conforme determina o Novo 

Código de Processo Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002). A ideia inovadora também busca capacitar magistra-

dos e servidores para o correto e completo cadastramento 

inicial do processo (partes, terceiros, classe e assunto), dos 

documentos intermediários (petições, atos jurisdicionais e 

atos cartorários) e das movimentações. 

Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional 

da razoável duração do processo. Trata-se de garantir que a prestação 

jurisdicional seja ágil e com segurança jurídica e procedimental na tramitação 

dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade das unidades, dos 

magistrados e servidores.

Cadastrar Melhor
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Intimação por Telefone (Inttel)

Escrito e entregue pelo Escritório de Projetos e Processos do 

TJBA o projeto de Intimação por Telefone (Inttel), teve por es-

copo implantar serviço padronizado de intimação por telefo-

nema com registro de gravação em repositório adequado em 

unidades dos Juizados Especiais do Poder Judiciário do Estado 

da Bahia. Em 2016, foram entregues os kits de gravação de 

ligação telefônica e iniciado o serviço e, desde então, foram 

observados grandes benefícios, entre os quais destacam-se: 

a A redução de custos nas intimações realizadas no âmbi-

to dos Juizados Especiais;

b A realização de intimações mais rápidas, mediante pro-

cedimento simples e registro;

c A otimização do trabalho dos Oficiais de Justiça;

d O acesso aos arquivos de gravação das intimações tele-

fônicas pelos advogados, mediante acesso ao Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;

e A maior celeridade na tramitação dos processos nos 

Juizados Especiais, pela simplificação e agilização das 

intimações das partes;

f A redução de riscos operacionais; e

g A melhoria da condição ambiental.

Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais

Realizada desde 2017, a Semana Estadual de Sentenças e 

Baixas Processuais é uma das iniciativas do Poder Judiciário 

Baiano para reduzir o acervo de processos e a taxa de conges-

tionamento, assegurando qualidade e eficiência nos serviços 

jurisdicionais prestados pelo Tribunal de Justiça. A iniciativa 

é de responsabilidade do Núcleo de Estatística e Gestão Es-

tratégica (Nege), vinculado à Secretaria de Planejamento e 

Orçamento (Seplan).

Em 2018, a Semana ocorreu em duas ocasiões, nos meses 

de junho e outubro, com o empenho de todos os servidores 

das unidades judiciárias, sob a supervisão dos juízes titulares, 

auxiliares ou substitutos das Varas/Comarcas. Durante esse pe-

ríodo, ficam suspensos o atendimento ao público e a fluência 

dos prazos processuais em todas as unidades judiciárias de Pri-

meiro Grau, Juizados Especiais, Turmas Recursais, Secretarias 

de Câmaras, Secretaria do Tribunal Pleno e Secretaria da Seção 

de Recursos. São mantidas apenas as audiências e sessões já 

marcadas além das atividades de caráter emergencial. 

As equipes do mutirão priorizam a prolação de senten-

ças, as baixas processuais e a expedição de alvarás. Também 

devem determinar a análise dos processos não baixados e pri-

vilegiar o julgamento daqueles que integram as Metas Nacio-

nais do CNJ e o prosseguimento dos feitos cujas relações são 

disponibilizadas no Portal da Estratégia do TJBA. 
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A primeira edição de 2018 da Semana de Sentenças e 

Baixas Processuais obteve resultados além das expectativas, 

alcançando quantitativos maiores do que as edições de 2017. 

No total acumulado, foram baixados 192.991 processos e pro-

latadas 78.116 sentenças, sendo que o saldo obtido superou em 

115,61% a média mensal do primeiro semestre em relação às 

baixas processuais. A II Semana de Sentenças e Baixas Proces-

suais resultou na baixa de 147.035 processos e na prolação de 

64.652 sentenças. Mais uma vez, o número de baixas processu-

ais dobrou em relação ao obtido na segunda edição de 2017.

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (Siscondj)

Os processos de modernização que foram implantados no 

TJBA ao longo das últimas décadas também abrangem o Sis-

tema de Juizados Especiais. O mais recente foi apresentado 

em outubro de 2018 pela Coordenação dos Juizados Especiais 

(Coje) e pela Coordenação de Sistemas do Tribunal de Justiça 

da Bahia (Cosis). Trata-se do Sistema de Controle de Depósi-

tos Judiciais (Siscondj), ferramenta gerenciada pela Assessoria 

Especial da Presidência para Assuntos Institucionais (AEP II) 

que tem a função de apoiar a movimentação dos depósitos ju-

diciais realizados com auxílio do banco. Na prática, o Siscondj 

permite que o cartório faça, entre outras atividades, o depó-

sito judicial direto na conta do advogado ou da parte. A nova 

ferramenta funciona de modo integrado aos demais sistemas 

processuais atualmente utilizados pelo Tribunal, evitando er-

ros e desgastes e garantindo segurança para as transações e 

mais agilidade ao processo como um todo.

Setenças e Baixas - 1a Vara Cons. Fórum Imbuí 
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Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos 

Juizados Especiais

Importante medida, que visou à celeridade na movimentação 

processual, foi tomada com a instalação, em fevereiro de 2015, 

da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Re-

cursais do Sistema dos Juizados Especiais, que fora criada por 

meio da Resolução no 3/2014, do Tribunal Pleno. Compete à 

Turma julgar pedidos de uniformização de interpretação de 

lei quando houver divergência entre decisões proferidas por 

turmas recursais da mesma unidade da federação sobre ques-

tões de direito material.

Voto Antecipado

Foi implantado, em dezembro de 2009, o Sistema de Acórdão 

Digital desenvolvido no TJBA após pesquisas e convênio de 

parceria tecnológica firmado com o Tribunal de Justiça do Es-

tado do Rio Grande do Sul (TJRS), que cedeu o programa-fonte 

e a autorização para sua adaptação. 

Uma das facilidades que o sistema trouxe foi a possibili-

dade de pesquisa instantânea na enorme base de jurisprudên-

cia do Tribunal. O Acórdão Digital também passou a permitir a 

apreciação e o voto dos feitos por meio eletrônico, com aces-

so remoto ao sistema. O objetivo é a ampliação em cerca de 

400% da produtividade dos julgadores, com a capacidade de 

realizar até 300 votos em uma única sessão. A implantação 

teve início na 4a Câmara Cível e seguiu posteriormente pelos 

demais órgãos julgadores.

Outra importante medida de modernização do Tribunal de 

Justiça, neste sentido, se deu com a implantação do módulo de 

Voto Provisório. Com o objetivo de tornar ainda mais céleres as 

sessões, os desembargadores que compõem a Turma Julgado-

ra podem antecipar o voto proferido, disponibilizando-o para 

os outros membros do órgão internamente restando, para as 

sessões de julgamento, apenas a leitura das decisões. 

Depois de proclamado o resultado na sessão, o voto fica 

disponível para as partes envolvidas no processo e para os ad-

vogados, que ganham em praticidade e celeridade. Além das 

funcionalidades já mencionadas, o sistema traz ainda um chat 

interno por meio do qual os magistrados podem discutir assuntos 

relacionados ao processo. Um dos benefícios mais evidentes é o 

ganho de tempo nas sessões de julgamento. Em uma sessão reali-

zada foram julgados 194 processos em apenas 24 minutos, tendo 

sido observado ganho de 90% de tempo na realização de sessões 

na unidade, ratificando o benefício do ganho em agilidade.

Projeto do novo prédio dos Juizados 
Especiais da Comarca de Salvador

Inauguração do novo prédio – ano 2013

134



Instituição da  
Governança Judiciária

Escritório de Projetos e Processos (EPPE)

Desde sua implantação, em agosto de 2016, por intermédio 

da publicação da Resolução no 13 que criou os Escritórios 

de Projetos e Processos Estratégicos (Eppe) e Departamen-

tais (Edep), diversas ações voltadas à governança do TJBA 

foram realizadas, tais como: a melhoria de processos de tra-

balho de algumas unidades, com base no levantamento da 

cadeia de valor do Tribunal; a elaboração de metodologia 

de gerenciamento de projetos e processos; a definição dos 

macroprocessos e das priorizações; o mapeamento de todos 

os macroprocessos da Seplan e o início do mapeamento dos 

processos do Projeto de Videoconferências.

Responsáveis por conceber e promover políticas, por-

tfolio de projetos, macroprocessos voltados à melhoria da 

governança e à garantia da aderência estratégica no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o Eppe e o Edep vêm 

trabalhando com ênfase na consecução das iniciativas dire-

tamente associadas aos objetivos estratégicos da instituição, 

cujo acompanhamento, portanto, é feito de maneira muito 

técnica e minuciosa.

Para ajudar a gestão estratégica e de projetos, foi adquirido 

o Sistema PPM da Computer Associates, nomeado de Sistema 

de Gestão e Projetos (SGP) e customizado com a colaboração 

da Seplan. Por meio desta ferramenta, os integrantes do Eppe, 

junto a equipes de outros setores, realizaram o cadastramento 

do mapa estratégico e seus indicadores, bem como dos proje-

tos do portfólio, passando a executar o seu gerenciamento. A 

Seplan, por meio do Eppe, gerencia todos os projetos cadastra-

dos. O Escritório, por sua vez, presta suporte às áreas em tudo o 

que diz respeito à gestão de projetos e processos.

Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (Nege)

O Nege, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foi insti-

tuído pela Resolução no 16/2008 e pelo Decreto Judiciário no 

832/2016 que o vincula à Secretaria de Planejamento e Orça-

mento (Seplan). Integram o Núcleo: um administrador, um ana-

lista de sistemas, um bacharel em Direito, um economista e, 

obrigatoriamente, pelo menos um estatístico.

Tem como atribuições: fornecer à Presidência, às Corre-

gedorias e a outras unidades do Poder Judiciário informações 

Visa à formulação, à implantação e ao monitoramento de estratégias flexíveis e 

aderentes às especificidades regionais e próprias do segmento da Justiça Estadual, 

produzidas de forma colaborativa pelos órgãos da Justiça e pela sociedade. Mira 

ainda na eficiência operacional, na transparência institucional, no fortalecimento 

das autonomias administrativa e financeira do Poder Judiciário e na adoção 

das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da 

informação, de processos de trabalho e de projetos.
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estatísticas destinadas a instruir ações políticas e judiciárias, es-

tadual e nacional; subsidiar magistrados; solicitar às unidades 

dados para compilação, atendendo às demandas do Conselho 

Nacional de Justiça e ao cálculo de indicadores de gestão e 

desempenho do Tribunal; padronizar os procedimentos neces-

sários à coleta de dados referentes ao desempenho das ativi-

dades jurisdicionais, bem como as informações sobre gestão 

orçamentária, financeira e fiscal; elaborar estudos, com objeti-

vo de agregar efetividade e eficiência ao processo decisório, a 

partir de informações pautadas em critérios científicos; conce-

ber, desenvolver e adaptar, em colaboração com à Secretaria 

de Tecnologia da Informação e Modernização e a Diretoria de 

Informática, sistemas que busquem e gerem informações de 

maneira automática, dispensando-se a coleta manual de da-

dos, a fim de viabilizar o pronto atendimento às demandas. 

Visando à melhoria da qualidade da informação prestada 

aos clientes interno e externo, o Nege efetua, constantemen-

te, apurações de dados estatísticos do Tribunal, usando, para 

o monitoramento e o acompanhamento dos indicadores ins-

titucionais da Justiça em Números e das Metas Nacionais, o 

Sistema de Business Intelligence (BI), cujos resultados aferidos 

pelo Nege nos últimos 5 anos, foram:

1 CASOS NOVOS (CN) 

Número total de processos que ingressaram ou foram 

protocolizados (conhecimento, execução fiscal e extra-

judicial), conforme Resolução CNJ no 76, de 12 de maio 

de 2019. OBS.: Vem aumentando a cada ano e chegou à 

marca de mais de 1.000.000 de processos em 2017. Em 

2018, houve um aumento de, aproximadamente, 24% 

comparado ao ano anterior;

2 PROCESSOS BAIXADOS (PBAIX) 

Processos que foram remetidos para outros órgãos ju-

diciais competentes, desde que vinculados a Tribunais 

diferentes ou remetidos para as instâncias superiores 

ou arquivados definitivamente. OBS.: Vem aumentando 

a cada ano, chegando à marca de mais de 1.000.000 de 

baixas processuais em 2017. Em 2018, houve um au-

mento de, aproximadamente, 8% comparado ao ano 

anterior, chegando a marca de 1.277.146 baixas.

3 CASOS PENDENTES (CP) 

Processos que não tiveram movimentação de baixa 

ou que, anteriormente baixados, voltaram a tramitar. 

OBS.: Nos últimos 10 anos alcançou sua pior marca em 

2015, com mais de 4.000.000 de processos pendentes, 

aumentando um pouco no ano seguinte. Mas, vêm di-

minuindo a cada ano.

4 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO (IPM) E ÍNDI-

CE DE PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR DA ÁREA JUDICIÁRIA 

(IPS-JUD) 

Indicadores que computam a média de processos baixa-

dos por magistrados e por servidores da área judiciária 
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em atuação. OBS.: Esses indicadores vêm aumentando, 

anualmente, demonstrando os esforços dos magistra-

dos e dos servidores na prestação jurisdicional.

5 ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA (IAD) 

Indicador que verifica se o Tribunal foi capaz de bai-

xar processos, pelo menos, em número equivalente ao 

quantitativo de casos novos. O ideal é que esse indica-

dor permaneça superior a 100% para evitar aumento 

dos casos pendentes. OBS.: Vem aumentando, anual-

mente, e alcançou a marca de mais de 100% no ano de 

2017, isto é, a quantidade de processos baixados foi su-

perior ao número de processos que ingressaram, dimi-

nuindo a Taxa de Congestionamento do Tribunal.

6 TAXA DE CONGESTIONAMENTO (TC)

Indicador que mede o percentual de casos que perma-

neceram pendentes de solução ao final do ano-base, 

em relação ao que tramitou (soma dos pendentes e 

dos baixados). OBS.: Vem diminuindo desde o ano de 

2016, chegando no último ano à marca de menos de 

70% e colocando o TJBA entre os melhores Tribunais 

de médio porte.

7 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE COMPARADA DA JUSTIÇA (IPC-JUS) 

Medida que busca resumir a produtividade e a eficiên-

cia relativa dos Tribunais em um escore único, ao com-

parar a eficiência otimizada com a aferida em cada 

unidade judiciária, a partir da técnica de Análise En-

voltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA). 

Tem por resultado um percentual que varia de 0 (zero) 

a 100%. Quanto maior seu valor, melhor o desempenho 

da unidade, significando que ela foi capaz de produzir 

mais com menos recursos disponíveis. OBS.: O TJBA al-

cançou seu melhor resultado em 2018 (ano-base 2017), 

chegando a 98%, sendo o 7o colocado entre os 27 tribu-

nais estaduais existentes.

8 SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS

Visa ao reconhecimento dos tribunais que investem na 

excelência da produção, gestão, organização e dissemi-

nação de suas informações administrativas e processu-

ais. OBS.: Nos últimos dois anos, o Tribunal foi agraciado 

com o Selo Ouro, chegando, em 2018, bem próximo de 

conquistar o Selo Diamante.

9 SEMANAS DE SENTENÇAS E BAIXAS PROCESSUAIS (SSB) 

Nas quatro semanas de sentenças e baixas processu-

ais realizadas em 2017 e 2018 pelo Tribunal de Jus-

tiça, visando ao esforço concentrado na prolação de 

sentenças e baixas processuais, a consequente dimi-

nuição das taxas de congestionamento e privilegian-

do o julgamento dos processos que integram as Metas 

Nacionais 2, 4 e 6 do CNJ, foram prolatadas 265.415 

Sentenças/Decisões e baixados 565.985 processos, to-

talizando 831.400 atos processuais. Vale ressaltar que 

o resultado obtido na 1a Semana de Sentenças e Bai-

xas Processuais de 2018 superou em 115,61% a média 

mensal do primeiro semestre.
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Rede de Governança Colaborativa

A emenda constitucional 45, de 2004, impulsionou diversas 

mudanças no Poder Judiciário. Nesse sentido, a administração 

do Judiciário iniciou caminho rumo ao planejamento estraté-

gico com gerenciamento de resultados e o estabelecimento e 

acompanhamento de metas e indicadores.

Diversas medidas foram tomadas e dentre elas des-

tacou-se a criação da Rede de Governança. Composta por 

representantes dos tribunais de Justiça, a rede inicia sua atu-

ação ainda em 2008, realizando encontros para alinhamento 

de metas de desempenho, avaliação de resultados e dissemi-

nação de boas práticas.

Em 2013, o CNJ formalizou e instituiu a Rede de Go-

vernança Colaborativa do Poder Judiciário. Os encontros 

prosseguiram e outras medidas puderam ser aprovadas e 

instituídas, tais como: o estabelecimento das diretrizes do 

processo participativo na formulação das metas nacionais 

do Poder Judiciário; e a instituição dos princípios de gestão 

participativa e democrática na elaboração das metas nacio-

nais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conse-

lho Nacional de Justiça.

Promovido pela Rede de Governança Colaborativa da 

Justiça Estadual e organizado pela Seplan, o Encontro de 

Boas Práticas – Missão Humaitá ocorreu nos dias 19 e 20 de 

abril de 2017. Ao todo, participaram 22 Tribunais de Justiça 

do País e foram apresentados 14 boas práticas e 25 painéis, 

proporcionando a troca de experiências acerca de ações es-

tratégicas do Judiciário. 

Ainda em relação à Rede de Governança Colaborativa do 

Poder Judiciário, integrantes da Seplan participaram do IV En-

contro Nacional da Justiça Estadual, nos dias 7 e 8 de agosto 

de 2017, quando a coordenação da Rede do Segmento da Jus-

tiça Estadual para o próximo biênio foi definida. Na oportuni-

dade, por aclamação, a coordenação do subcomitê da Região 

Nordeste ficou a cargo do TJBA.

Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ

Em dezembro de 2017, representantes do projeto Cartó-

rio Integrado e do Secomge, vinculado à 1a Vice-Presidên-

cia, receberam a recomendação para a Certificação da ISO 

9001/2015, tendo os certificados correspondentes sido rece-

bidos em janeiro de 2018. 

Em dezembro de 2018, ocorreu, no gabinete da 1a Vice-

-Presidência, a reunião de encerramento da Auditoria Externa 

do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), na qual o SECOMGE 

(distribuição do Segundo Grau) e Plantão Judiciário do Segun-

do Grau, receberam a recomendação para a certificação NBR 

ISO 9001/2015. A auditoria mencionada constatou a maturida-

de do SGQ implantado, tendo recomendado a manutenção da 

certificação para novo ciclo de 12 meses. Em janeiro de 2019, 

além das citadas unidades, também os Cartórios Integrados 

receberam os Certificados.
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Melhoria da  
Gestão de Pessoas

Concursos Públicos

Tendo em vista o disposto na Resolução no 75, de 12 de maio 

de 2009, e na Resolução no 118, de 3 de outubro de 2010, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça do Es-

tado da Bahia (TJBA) em janeiro de 2012 e em setembro 2018 

publicou editais para concursos públicos de provas e títulos 

para provimento de 99 (noventa e nove) vagas e 55 (cinquenta 

e cinco) vagas, respectivamente, com formação de cadastro de 

reserva para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto.

Em outubro de 2018, o TJBA abriu inscrições para Concur-

so Público destinado ao provimento dos cargos de Analista 

Judiciário e Técnico Judiciário, considerando o disposto na 

Resolução no 8 do Tribunal Pleno, de 9 de julho de 2014, que 

regulamentou o Concurso Público de Provas e Títulos para 

provimento dos cargos das Serventias da Justiça e da área ad-

ministrativa, inclusive com formação de cadastro de reserva.

Foco em Saúde

Há anos, o Tribunal de Justiça da Bahia participa de ações de 

conscientização no âmbito da saúde e da qualidade de vida, 

como o “Outubro Rosa”, campanha mundial que luta contra o 

câncer de mama e estimula a participação da população, de 

empresas e de entidades. No primeiro ano de sua participa-

ção, em 2014, a fachada do prédio-sede do Tribunal ganhou 

iluminação especial com tons de rosa, a cor do laço que sim-

boliza toda a iniciativa. A campanha “Novembro Azul” conta 

Dedica-se à implantação de políticas, metodologias e práticas adotadas na gestão de 

comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano nos órgãos do Poder 

Judiciário. Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento 

de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos 

colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de 

recompensas; à modernização das carreiras; e à adequada distribuição da força de trabalho.

Yoga
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com o empenho do Tribunal desde 2010, uma iniciativa que 

ganhou destaque com o lançamento, pela DAS e pela Coorde-

nação de Saúde Ocupacional, do Programa Saúde do Homem, 

destinado a preservar e promover a saúde de magistrados e 

servidores do Poder Judiciário Estadual por meio de palestras 

de conscientização.

As ações na área da Saúde ganharam reforço com a cria-

ção do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde do 

Poder Judiciário do Estado da Bahia, por meio da Resolução no 

207/2015, do CNJ, que instituiu a política de atenção à saúde 

de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Entre suas 

atribuições estão implementar e gerir a política no seu âmbi-

to de atuação, em cooperação com as unidades de saúde; fo-

mentar os programas, projetos e ações vinculados à política, 

em conjunto com as unidades de Saúde; atuar na interlocução 

com o CNJ, com a Rede de Atenção Integral à Saúde, com o 

Comitê Gestor Nacional, com os demais comitês gestores lo-

cais e com as instituições parceiras, entre outras. Em sintonia 

com essas políticas, em abril de 2017, foi lançado o Progra-

ma de Saúde Ocupacional da Diretoria de Assistência à Saúde 

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que oferece aos 

servidores aulas de yoga, massoterapia, fisioterapia, ginástica 

laboral e orientação ergonômica. Sob coordenação da DAS, o 

programa tem o objetivo de atuar de maneira preventiva. 

Também a estrutura de atendimento vem sendo aprimo-

rada. Em abril de 2012, foi reinaugurado o Centro Médico do 

Servidor do Poder Judiciário, que atende casos de pequena 

e média complexidades, em especialidades como Geriatria, 

Pediatria, Oftalmologia, Urologia, Ginecologia e Psicologia. 

Inaugurada em 1992, a clínica estava fechada desde 2011, 

mas, atendendo a uma reivindicação do Sindicato dos Ser-

vidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud), a 

Presidência do Tribunal providenciou sua reabertura. 

Em 2017, foi inaugurado pela Presidência do Tribunal o 

Espaço para servidores de comarcas do interior 
se acomodarem quando vêm à Capital
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novo Centro Odontológico do Servidor do Poder Judiciário 

(Cdont). Entre os serviços oferecidos estão a profilaxia (lim-

peza); restaurações clínicas e estéticas; cirurgias odontoló-

gicas (extrações); endodontia (canal); e clareamento a laser. 

Outra iniciativa, no âmbito da saúde bucal, é o projeto Odon-

to Day, que visa ao atendimento do servidor do interior do 

estado. Nele, o interessado pode agendar a consulta e, em 

um único dia, realizar todos os procedimentos necessários.

Incentivo à Cultura

O Tribunal de Justiça promove, periodicamente, atividades 

como exposições artísticas, apresentações musicais, feiras li-

terárias e outras manifestações culturais nas instalações do 

Poder Judiciário baiano, que são realizadas no pavimento tér-

reo do edifício-sede, no Centro Administrativo, no Fórum Ruy 

Barbosa, no bairro de Nazaré, e no Fórum Regional do Imbuí 

– Central dos Juizados.

Uma das ações mais antigas é a Semana Literária, or-

ganizada pela Diretoria do Primeiro Grau, pela Assessoria 

de Ação Social e pelo Núcleo de Documentação e Informa-

ção e pela Coordenação de Biblioteca do TJBA. Durante três 

dias, o evento comporta a exposição de obras publicadas por 

diversos autores e editoras e uma programação que inclui 

palestras, bate-papo com autores, leitura de poesias, apre-

sentações de teatro, poesia, cordel e música. A ação, que visa 

a aumentar a interação do Poder Judiciário com a sociedade, 

conta com a participação de escritores, ilustradores, edito-

ras, editores independentes, livreiros, sebos e de outros pro-

fissionais que encontram no evento espaço para divulgação 

e venda de suas obras e de outros produtos culturais.

Em novembro de 2018, foi realizada a primeira edição 

da Feira da Consciência Negra, promovida pela Assessoria de 

Ação Social do Tribunal de Justiça. A iniciativa, que teve lu-

gar na Praça de Serviços do edifício-sede, comemorou o Dia 

da Consciência Negra e contou com a participação de 20 ex-

positores de roupas, calçados, artesanato e alimentos. A pro-

gramação incluiu apresentação musical, roda de capoeira, 

apresentação do Coral TJBA e desfile de modelos.

As manifestações artísticas se mostram nas mais diferen-

tes vertentes, até na participação em concursos fotográficos, 

de redação e de artes em geral. Há pouco tempo, o teatro 

também passou a fazer parte desse conjunto de atividades 

culturais do Tribunal de Justiça. O grupo de teatro Justarte, 

integrado apenas por magistrados, fez sua estreia no Teatro 

Sesc-Senac, no Pelourinho, levando ao palco a peça “O ho-

mem do princípio ao fim”, de Millôr Fernandes. Bem mais tem-

po de existência tem o Coral do TJBA, que completou 21 anos, 

Semana LiteráriaFachada da nova Casa do Servidor. Gestão 
do Des. Gesivaldo Britto
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em 2018, fazendo planos de revitalização e abrindo vagas 

para novos participantes. Criado em 1997, o Coral vai incorpo-

rar novidades ao seu repertório, normas e apresentações. Vin-

culado à Coordenação de Provimento e Desenvolvimento, o 

Coral está inserido no Programa SER, marcando presença em 

eventos importantes do Tribunal e em datas comemorativas.

Outra grande novidade de 2018 foi a realização do I Fes-

tival de Música do TJBA, criado para integrar as comemora-

ções do Dia do Servidor, celebrado em 28 de outubro e que 

também contou com três espetáculos teatrais e a realização 

da Feira do Servidor. Para concretizar o Festival de Música, o 

TJBA contou com a parceria do Sindicato dos Servidores dos 

Serviços Auxiliares do Poder Judiciário (Sintaj), do Sindicato 

dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud), da As-

sociação dos Servidores do TJBA (Assetba), do Sindicato dos 

Oficiais de Justiça da Bahia (Sindojus-BA) e da Associação dos 

Magistrados da Bahia (Amab). Esta primeira edição teve qua-

tro ganhadoras do Festival, nas categorias melhor música e 

melhor intérprete, que ficaram conhecidas durante a grande 

final, realizada no Teatro Castro Alves (TCA), com a apresen-

tação dos dez finalistas do concurso, que também contou com 

show do cantor Adelmo Casé.

E, se depender do Tribunal, talentos como esses não fi-

carão mais no anonimato. Nesse sentido, uma importante 

medida foi colocada em prática pela Assessoria de Comuni-

cação (Ascom) do TJBA, que lançou, em 2018, o quadro “Gen-

te como a gente”, com a pretensão de revelar novos talentos. 

A proposta é publicar uma série de matérias especiais sobre 

as revelações “descobertas” no quadro funcional do Tribunal, 

mostrando ao público a arte de amar o que se faz e de se fazer 

o que se gosta da maneira mais genial.

3ª Semana Literária - Neojibá 
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Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp)

O principal passo no projeto de capacitação do TJBA nos úl-

timos dez anos foi, certamente, a criação da Universidade 

Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp), escola 

judicial vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Estabelecida mediante Decisão Plenária de 21 de novembro 

de 2008, instituída pela Resolução no 22/2008, a Unicorp deu 

início efetivo às suas atividades educativas em 2010, com a 

finalidade de planejar, implantar, consolidar e expandir o sis-

tema integrado de educação corporativa do TJBA, priorizando 

a valorização de seus recursos humanos.

Diretamente ligada à Presidência do TJBA, em função de 

sua competência de planejar e realizar cursos para magistra-

dos e servidores, a Unicorp é formada por uma coordenação 

geral, uma coordenação de magistrados e uma coordenação 

de servidores. Graças à implantação efetiva da Unicorp e suas 

linhas de ação, o projeto de capacitação do TJBA atingiu novo 

paradigma, em que as oportunidades de capacitação são ofere-

cidas de forma muito mais consistente do que o tradicional mo-

delo de treinamento usualmente adotado por órgãos públicos.

Dentro das múltiplas possibilidades contempladas pelo 

Plano de Capacitação da Unicorp, incluem-se cursos de capa-

citação continuada nas áreas jurídica, cartorária e de gestão, 

além do auxílio na promoção e no vitaliciamento de juízes.

Qualidade reconhecida Desde o início de suas ativida-

des, a Unicorp promove iniciativas com o objetivo de esti-

mular, também, a produção de conhecimento no âmbito do 

Judiciário baiano, como a revista científica “Entre Aspas”, lan-

çada em junho de 2011. A publicação impressa e digital, de 

tiragem semestral, foi projetada para promover a difusão e o 

intercâmbio de conhecimentos jurídicos e técnicos produzi-

dos por magistrados, servidores, juristas e convidados espe-

ciais, e é composta por artigos que analisam e discutem temas 

relacionados à atuação do Poder Judiciário.

O reconhecimento da qualidade dos programas ofereci-

dos pela instituição também não tardou a despontar: já em 

setembro de 2011, o Programa de Capacitação em Práticas 

Judiciárias foi classificado, em terceiro lugar, na categoria 

Gestão por Competência, no Prêmio Nacional de Educação 

Inauguração UNICORP
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Corporativa do Judiciário, entregue durante o Congresso 

Brasileiro de Educação Corporativa do Judiciário. Dois anos 

depois, a Unicorp teve a prática “Justiça Aprendente” selecio-

nada para concorrer ao Prêmio Innovare.

O programa em questão alcançou 28 comarcas do estado 

da Bahia. Na capital, as aulas foram ministradas presencial-

mente e na modalidade a distância, no interior. A iniciativa bus-

cou aprimorar o serviço prestado pelo Tribunal de Justiça com 

base na qualificação de seus funcionários, e esteve alinhado 

com o Programa Nacional de Capacitação, adotado pelo Con-

selho Nacional de Justiça, que previa a modernização da ges-

tão e das práticas dos serviços judiciários, com vistas a atender 

aproximadamente 2,4 mil servidores de todo o Estado.

Além do desenvolvimento das ofertas em educação a dis-

tância, os investimentos em tecnologia também resultaram no 

lançamento do Sistema de Educação Corporativa (Siec), em 

2015. Instalado para permitir a gestão informatizada de todos 

os cursos de capacitação oferecidos pela Universidade, o siste-

ma trouxe maior dinamismo à gestão do conhecimento, graças 

à velocidade, à memória e à integração do ambiente digital.

O crescimento exponencial das atividades da Unicorp cul-

minou na inauguração, em 2017, de novas instalações especial-

mente adaptadas para fornecer aos magistrados e servidores 

um ambiente projetado para capacitações e aprendizagem, 

localizada no bairro de Monte Serrat, na capital baiana. A nova 

sede ajudou a ampliar o número de programas de capacitação, 

workshops e seminários ofertados pela Universidade, que ultra-

passou a marca de 40 mil vagas entre 2016 e 2017, incluindo os 

mais diversos temas, de atualizações do Novo Código de Pro-

cesso Civil a técnicas de mediação judicial.
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Em janeiro de 2018, foram colocadas à disposição dos 

interessados 1,9 mil vagas em 19 cursos online, nas áreas de 

Direito, Gestão e Sustentabilidade. A iniciativa previu a am-

pliação da grade de capacitações e o aprimoramento da 

divulgação de práticas judiciais e administrativas que melho-

rem ainda mais o atendimento ao jurisdicionado.

Buscando atender às diretrizes do Presidente do Tribunal, 

Desembargador Gesivaldo Britto, que prioriza a gestão do co-

nhecimento, a Unicorp não apenas vem ampliando as opções 

de cursos, mas, também, tem reforçado a oferta de programas 

que contemplem temas alinhados com as atuais demandas 

sociais e, também, com as recentes alterações nos códigos 

legais. Um dos cursos mais procurados é sobre Mediação e 

Conciliação, que atende ao crescente interesse de operadores 

do Direito nessa prática alternativa de solução de conflitos. 

Outro curso que despertou grande interesse foi sobre a Lei 

Maria da Penha, que visa a contribuir para a redução da cul-

tura da violência doméstica e familiar que atinge as mulheres 

– em 2018, aliás, o programa integrou as ações da 10a Semana 

da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo TJBA no mês de 

março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Outro importante tema abordado durante o ano foi o Pro-

grama Brasileiro sobre Reforma Processual Penal. Oferecida 

na modalidade presencial, a iniciativa foi direcionada aos ma-

gistrados das Varas Criminais do Tribunal de Justiça da Bahia 

com foco na capacitação sobre as implicações da implanta-

ção de um sistema de Justiça penal adversarial. Seu objetivo é 

oferecer conhecimentos e ferramentas aos alunos para iden-

tificar as diferentes dimensões de uma reforma sobre a Jus-

tiça penal. O programa se baseia na experiência acumulada 

na maioria dos países da América Latina nos últimos 25 anos.

Em 2018, em parceria com a Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), a Unicorp promo-

veu três capacitações a distância, com as seguintes temáticas: 

Gestão Cartorária, Gestão de Pessoas e Improbidade Adminis-

trativa e cinco capacitações na modalidade presencial nos te-

mas: Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação; Introdução 

ao Direito e Economia para Membros do Poder Judiciário; Gê-

nero, Acesso à Justiça e Violência contra Mulheres; Direito Eco-

nomia e Mercado; e Gestão de Processos de Trabalho.

Além disso, posicionada como instituição que oferece ca-

pacitação não apenas para magistrados, a Unicorp também 

proporcionou aos servidores do Judiciário baiano grade de 

cursos com temáticas como Educação, Gestão de Pessoas e 

Administração Pública. Por se tratar de programas a distância, 

a iniciativa alcança também os servidores que atuam nas co-

marcas do interior.



Assim, seguindo o Plano de Capacitação, a Unicorp ofertou, 

em 2018, diversos cursos, dentre os quais se destacam: Curso 

de Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação de Conflitos; 

Negociação: Técnicas e Ferramentas; Capacitação em Gestão 

de Processos; Atualização: Atuação dos Magistrados no Con-

texto do Depoimento Especial com Crianças e Adolescentes; 

Fiscalização e Contratos Administrativos; Repercussão Judicial 

e Falências – Capacitação para Administração Judicial; Gestão 

de Patrimônio; Língua Brasileira de Sinais, além de realizar trei-

namentos em sistemas judiciais e administrativos e promover 

seminários, a exemplo, do Seminário Crédito, Consumo e o Po-

der Judiciário e do Seminário Gestão e Administração da Justi-

ça, com a participação de Ministros dos Tribunais Superiores, 

Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e 

Desembargadores desta Corte Estadual.

Seguindo a linha da gestão de priorizar a formação de 

juízes e servidores, o Presidente do TJBA, Desembargador Ge-

sivaldo Britto, durante o ano de 2018, proporcionou e viabili-

zou a autorização para deslocamento de seis juízes e quatro 

servidores para participarem da capacitação no Curso de For-

mação de Formadores, seguindo as diretrizes da Enfam, refe-

rente ao nível 1, realizados no Distrito Federal, Pernambuco e 

Maranhão, relativo aos módulo 1, módulo 2 e módulo 3, além 

de diversos outros cursos oferecidos na sede da Enfam e em 

escolas parceiras. 

Cumpre mencionar que, em 2018, o Presidente do Tribu-

nal de Justiça do Estado da Bahia, Desembargador Gesivaldo 

Britto disponibilizou recursos para capacitação de magistra-

dos e servidores em 63 formações oportunizadas pela Enfam, 

sendo 46 realizadas na modalidade presencial fora do estado 

da Bahia e 17 a distância. 

Além do estímulo à participação de magistrados e ser-

vidores em cursos promovidos pela Enfam, o Presidente do 

Tribunal baiano, Desembargador Gesivaldo Britto, visando 

instituir o Banco de Formadores do TJBA, promoveu o 1o En-

contro de Formação de Formadores do Estado da Bahia, com 

a participação de 32 Formadores do Tribunal de Justiça do Es-

tado da Bahia, tendo como facilitadores instrutoras da Enfam 

e da UNB - Universidade de Brasília.

Outra parceria importante foi concretizada em outubro de 

2018, quando a Unicorp firmou Termo de Cooperação Técnica 

com o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), por 

meio da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape). O convênio 

viabiliza a participação dos magistrados e servidores do TJBA 

nas edições anuais dos Cursos de Intercâmbio realizados pela 

Esmape. A parceria contribui, sensivelmente, para o aperfeiço-

amento e a capacitação dos profissionais do TJBA.

No mesmo mês, as iniciativas de ampliação da oferta de 

conhecimento ganharam reforço com a assinatura de Convê-

nio de Cooperação Acadêmica e Científica com a Escola Pau-
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lista da Magistratura (EPM). A parceria inclui a realização de 

cursos para capacitar e atualizar magistrados, contemplando 

aqueles de interesse comum das duas Escolas.

O documento foi assinado em 24 de outubro de 2018, 

pelo Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto; 

pelo Diretor da Escola Paulista, Desembargador Francisco 

Eduardo Loureiro; e pela Juíza Rita Ramos, Assessora Espe-

cial da Presidência para Assuntos Institucionais e Coordena-

dora da Unicorp. Pelos termos do acordo, válido até 2020, os 

parceiros poderão colocar seus cursos e órgãos de apoio à 

disposição dos magistrados das duas instituições, bem como 

realizar eventos conjuntos, mediante termo aditivo do con-

vênio, quando serão detalhados os objetivos concretos e as 

condições em que se realizarão.

De forma colateral às ações de formação e aperfeiçoa-

mento, a Unicorp, em 2018, concebeu a construção do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), alinhado ao plano estratégico do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e às diretrizes peda-

gógicas e aos atos normativos da Enfam, que estabelecerá 

referenciais teórico e metodológico, destinados a orientar a 

prática educativa da escola. 

Encerrando o ano de 2018, com o intuito de tornar cada 

vez melhor a experiência daqueles que buscam se aperfeiço-

ar por meio das capacitações oferecidas, a Unicorp realizou 

pesquisa de interesse e satisfação. No formulário eletrônico, 

os magistrados responderam, entre outros pontos, sobre suas 

áreas de interesse e suas preferências em relação à modalida-

de de ensino. Ao todo, 45 comarcas colaboraram e a amostra 

alcançou 103 questionários.

Apresentando a média de 70% de magistrados satisfei-

tos, em diferentes níveis, com os cursos oferecidos, a pes-

quisa também avaliou as modalidades de ensino: 64,1% dos 

participantes pontuaram preferir o tipo presencial. O uso da 

tecnologia, no entanto, é bem aceito quando o assunto é co-

municação; mais de 70% demonstraram interesse em receber 

informações referentes aos cursos por meio de aplicativos de 

mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartpho-

nes que, além de mensagens de texto, possibilitam o envio de 

imagens, vídeos e documentos em PDF.

Relevante e recente contribuição da Unicorp refere-se à 

apresentação de projeto, desenvolvido pela Assessoria Especial 

da Presidência II, tendo como escopo proposta de anteprojeto 

de lei e resolução para instituir e regulamentar a atividade de 

instrutoria no âmbito do Poder Judiciário convertido com êxito, 

em dezembro de 2018, na Lei Estadual no 14.040/2018.

No primeiro trimestre de 2019, em continuidade à estra-

tégia de potencialização da oferta de cursos credenciados na 

Enfam, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia credenciou 

cursos abordando as seguintes áreas de aprendizagem: Atua-

lização em Processo Eletrônico, Português Forense, Formação 

Curso Cartório Integrado
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de Formadores – Formação Sistematizada Nível 1 – Módulo 2 

e Módulo 3, Curso Direito e Economia – Indivíduos e Socieda-

de, encontrando-se outros cursos em fase de elaboração.

 Outrossim, no calendário de cursos da Unicorp para o 

ano de 2019, encontra-se previsto curso de formação inicial 

para os candidatos aprovados no concurso público promovido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de formação 

continuada para juízes e servidores em temas de relevância 

para melhoria das atividades administrativa e jurisdicional, 

como: Técnicas Científicas para Entrevista Investigativa com 

Crianças e Adolescentes no Contexto do Depoimento Espe-

cial; Libras – Língua Brasileira de Sinais; Gestão de Pessoas – 

Módulo II; Formação de Formadores em Justiça Restaurativa; 

Curso de Extensão em Direito Notarial e Registral; Cursos em 

Novos Ramos do Direito, em parceria com a UFBA – Univer-

sidade Federal da Bahia; Cursos de Formação e Mediação 

Judicial; curso “Liberando a Inteligência e Desenvolvendo o 

Emocional e as Relações Interpessoais”, entre outros. 

Ademais, visando intensificar a realização de cursos de ca-

pacitação e aperfeiçoamento, vem a Unicorp envidando esfor-

ços para firmar novas parcerias, a fim de disponibilizar cursos 

de pós-graduação latu sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado) destinados à área técnico-administrativa além de 

cursos com temáticas de interesse de magistrados e servidores. 

Cursos Unicorp
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Melhoria da Infraestrutura e da TIC

Anexo II

Em função de crescente demanda à sede do TJBA no CAB, 

onde atualmente se vivencia alguma dificuldade de acesso 

às suas dependências, assim como pela elevação no número 

de Desembargadores, o que implicou na impossibilidade de 

atendimento quanto ao fornecimento de seus gabinetes de 

trabalho, definiu-se pela edificação do prédio Anexo II.

Com previsão de término em agosto de 2019, a obra, além 

de não interferir na estrutura física já existente, contempla-

rá os mais modernos requisitos de acessibilidade e sustenta-

bilidade ambiental. Serão cinco pavimentos, sendo dois de 

garagem, dois de salas e uma cobertura, totalizando aproxi-

madamente 17.000 m² de área construída total.

Modernização da Tecnologia da Informação e Comunicação

O Planejamento Estratégico do Tribunal estabeleceu macro 

desafio específico para a Tecnologia da Informação e Comu-

nicação, qual seja: “Melhoria da infraestrutura e da TIC” que 

se desdobra em três grandes objetivos:

1 Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às ativida-

des judiciais, extrajudiciais e administrativas;

2 Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI

3 Garantir a infraestrutura e o ambiente seguro e adequa-

do às atividades meio e finalísticas.

O TJBA conta, atualmente, com mais de 100 sistemas 

ativos, mas, sem dúvida, os sistemas de maior relevância são 

aqueles que servem à área fim como, por exemplo, o Saipro, 

que, embora tenha sido implantado em 1997, significou um 

grande avanço para a época.

Preocupa-se com o avanço no atendimento de demandas de segurança, uniformidade, qualidade 

e aparelhamento nas instalações do TJBA, voltadas à efetividade de sua funcionalidade, assim 

como, ao uso racional destes equipamentos, alinhando-se às políticas estruturantes definidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça. Visa, também, a garantir confiabilidade, integralidade e 

disponibilidade dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por conseguinte 

das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, com o incremento e a modernização 

dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos e 

otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos

151



Em 2010, no entanto, o Tribunal deu um salto bem maior 

iniciando a instalação do SAJ que introduzia o conceito do Pro-

cesso Eletrônico, verdadeira ruptura na forma de movimentar/

guardar/consultar os processos judiciais. Pode-se dizer que o 

uso do Processo Eletrônico é uma mudança disruptiva na for-

ma de trabalhar no mundo Judiciário.

Em 2015, o sistema PJe, concebido pelo CNJ, deu seus pri-

meiros passos iniciando a implantação nas comarcas meno-

res, de primeira entrância, no interior do estado.

Entretanto, para a adoção do Processo Eletrônico se fi-

zeram necessários altos investimentos para adequar a sua in-

fraestrutura. Pode-se citar algumas das ações que vêm sendo 

envidadas neste sentido:

• Atualização do parque de computadores, inclusive com 

adoção de dois monitores; 

• Aquisição em larga escala de scanners;

• Disponibilidade de serviços de impressão por meio de con-

trato tipo outsourcing;

• Ampliação da capacidade de armazenamento para guar-

dar o volume crescente de informações;

• Ampliação da rede de comunicação de dados assim como 

da velocidade dos links;

• Aumento substancial do poder de processamento por 

meio da aquisição de servidores de alto desempenho e de 

alta disponibilidade.

Sala Cofre. Segurança das 
Informações produzidas pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia
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Na área de segurança da informação, visando garantir  

o armazenamento  totalmente seguro dos dados, sem riscos 

à sua integridade, é importante destacar a realização dos 

seguintes esforços:

• Aquisição de Soluções em Tecnologia de Banco de Dados, 

Aplicações e Ferramentas de Desenvolvimento;

• Aquisição de sala-cofre à prova de incêndio ou invasão por 

pessoas não autorizadas;

• Tecnologias adquiridas na área de processamento, arma-

zenamento e links de comunicação/Internet que permitam 

não afetar os serviços prestados na ocorrência de falhas 

ou quebra de equipamentos;

• Aquisição de Certificados Digitais de Aplicações e Assina-

tura Eletrônica;

• Aquisições e instalações de soluções que permitam evitar 

a invasão de malware (vírus), hacker ou cracker;

• Estabelecimento de Política de Segurança da Informação;

• Estabelecimento de Plano de Continuidade dos Serviços 

Essenciais.

Com o objetivo de oferecer as melhores soluções o TJBA 

está sempre em contato com o ecossistema da comunidade de 

TI por meio de participações em eventos especializados. Um 

dos eventos destaque é o congresso Enastic ao qual o Tribunal 

está presente desde a primeira edição. Esse evento de TI, restri-

to para a Justiça Estadual, permite intercâmbio muito rico de 

soluções, devido à presença de todas as equipes de TI dos TJs.

E falando de modernização, o TJBA vem se posicionan-

do como vanguardista implementando soluções inovadoras 

e disruptivas. Pode ser citado, como exemplo, o SmartJud, 

aplicação que usa Inteligência Artificial e a tecnologia cha-

tbot (simulação de um ser humano para tirar dúvidas) para os 

sistemas PJe e RHnet.

Sala de Monitoramento da estabilidade e do regular funcionamento dos Sistemas 
Eletrônicos (processuais e administrativos) do Tribunal. Funciona em regime de 24 x 

7, ou seja, 24 horas todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.

Sala de Atendimento Help Desk. Visa dar suporte aos usuários, 
sobre a utilização dos sistemas e formas de acesso
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Segurança Institucional

Implantado em de março de 2009, o Projeto de Segu-

rança Patrimonial Integrada nasceu do objetivo de 

melhorar o controle do acesso às unidades do Judiciá-

rio, contemplando inicialmente a sede do Tribunal de 

Justiça da Bahia e seu anexo, bem como o Fórum Ruy 

Barbosa, seguindo para as demais estruturas do Judi-

ciário estadual da capital e, mais tarde, para o interior 

do estado. O projeto abrangeu a instalação de dife-

rentes mecanismos de segurança e dispositivos ele-

trônicos de controle de acesso de pessoas e veículos, 

comportando as necessidades futuras de atualização 

e ampliação do sistema. A primeira parte do Sistema 

Integrado de Controle de Acesso e Vigilância (Sincav), 

implantado no hall do edifício do Tribunal de Justiça, 

foi inaugurado em 8 de fevereiro de 2010 pela então 

Presidente do TJBA, Desembargadora Sílvia Zarif. 

Complementando as iniciativas do Programa de 

Segurança do TJBA, em abril de 2016 passaram a ser 

oferecidos cursos de Defesa Pessoal e Gerenciamen-

to de Crises para magistrados, realizados em parceria 

com as secretarias estaduais de Segurança Pública e 

de Administração Prisional, da Comissão Permanente 

de Segurança do Tribunal de Justiça, da Unicorp e da 

Academia de Polícia (Acadepol), com o apoio da Asso-

ciação de Magistrados do Estado da Bahia (Amab). Os 

cursos integram o Programa de Segurança Institucional 

da área de competência Gestão Judiciária e Estratégica.

Programa de Treinamento de Magistrados e Servidores, visando o fortalecimento 
da Segurança Institucional por meio de medidas de autodefesa
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Transformando a Justiça Online

Grande parte das modernizações implantadas vem sendo dis-

ponibilizada no site do Tribunal de Justiça da Bahia e algumas 

delas merecem destaque. Um exemplo data de janeiro de 2009, 

quando o consumidor baiano, por meio de advogado cadastra-

do no Projudi, passou a poder registrar queixa pela Internet, 

sem precisar se deslocar às unidades que oferecem o serviço.

Outra inovação relevante se deu em julho de 2011, quan-

do o Tribunal colocou em funcionamento, em Salvador, o sis-

tema online de emissão de certidões, integrado ao SAJ, por 

meio do qual foram disponibilizados três tipos de certidões: 

criminal, cível e de falência e recuperação judicial. O siste-

ma possibilita que as certidões negativas sejam retiradas pelo 

próprio cidadão, no site do Tribunal, no link “Certidão online”. 

O Tribunal baiano deu mais um passo rumo à moderni-

zação do Poder Judiciário da Bahia em maio de 2012, quando 

colocou em operação o Sistema de Habilitação de Casamen-

to via Internet, mecanismo descentralizador do atendimento 

jurídico, que facilita o acesso do cidadão ao serviço. Por meio 

do sistema, os noivos podem realizar pré-cadastro com os da-

dos pessoais – nomes, local do casamento e testemunhas – e 

emitir os principais documentos, agilizando o posterior aten-

dimento no Cartório de Registro Civil.

Em 2016, a Comissão Permanente de Jurisprudência, Re-

vista, Documentação e Biblioteca do TJBA, a partir de projeto 

desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (Setim), colocou à disposição para consulta no 

site do Tribunal, um novo sistema de acesso à jurisprudência 

de Segundo Grau. Com publicações atualizadas e acesso in-

terativo, a nova ferramenta aprimorou técnicas de pesquisas, 

a exemplo da disponibilização das ementas com formatação 

para citação. O sistema passou a permitir a consulta de todos 

os acórdãos produzidos pelos Desembargadores, a partir do 

momento de registro da assinatura eletrônica. 

Em março de 2018, dois novos mecanismos de suporte à 

atividade judicante foram disponibilizados no site do TJBA: o 

Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora On-line) 

e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O 

primeiro permite realizar pesquisa de bens pelo CPF/CNPJ ou 

solicitar certidão digital por meio do número da matrícula. 

Por sua vez, o CNIB integra ordens judiciais e administrativas 

sobre indisponibilidade de bens, além de permitir a solicita-

ção de penhoras, arrestos e sequestros.

Um mês depois, foi lançada mais uma ferramenta para 

aproximar os jurisdicionados da Justiça, quando o portal do 

Tribunal aprimorou seu serviço de informação passando a co-

municar ao público a otimização de baixas processuais. Men-

salmente, são divulgadas estatísticas relativas ao andamento 

processual da ouvidoria, seção dos magistrados e de recursos.

Outra novidade daquele mês foi a disponibilização, aos 

magistrados do Poder Judiciário, de acesso ao banco de da-

dos do cadastro de empresas da Junta Comercial do Estado da 

Bahia (Juceb), por meio do Regin – Portal do Registro Mercan-

til. Trata-se de sistema informatizado de integração da Juceb 

com as entidades envolvidas no registro empresarial: Receita 

Federal, Secretaria de Fazenda Estadual, Prefeitura e demais 

órgãos. Termo de Convênio, celebrado entre o Tribunal e a 

Juceb, possibilitou essa parceria, que contribui para agilizar a 

tramitação dos processos e aprimorar a qualidade da presta-

ção jurisdicional. No Regin o empresário, ou seu representan-

te, faz a tramitação no órgão de registro, centralizando, em 

um único local, a entrada de dados e de documentos comuns 

a todas as entidades.
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Em maio, outra inovação foi implantada, quando pessoas 

físicas e jurídicas do estado da Bahia tiveram acesso à emis-

são de certidões relacionadas a processos cíveis, criminais e 

para fins eleitorais, no âmbito do 2o Grau, por meio da página 

oficial do Tribunal de Justiça. O procedimento foi disciplinado 

por Ato Conjunto assinado pelo Presidente, Desembargador 

Gesivaldo Britto, e pelo 1o Vice-Presidente da Corte, Desem-

bargador Augusto de Lima Bispo. A certidão apresenta infor-

mações relativas à última atualização da base de dados dos 

sistemas SAJ/SG e PJe e tem validade de 30 dias, contados a 

partir da sua data de emissão. A autenticidade do documento 

poderá ser aferida por meio de consulta ao site do TJBA.

No mesmo mês foi lançado o sistema de alvará eletrônico, 

resultado de parceria com o Banco do Brasil, tendo o 1o Car-

tório Integrado de Relações de Consumo como unidade piloto 

do projeto. O procedimento busca desburocratizar o repasse 

de valores referentes aos alvarás, tornando o procedimento 

mais rápido e fácil. Com o sistema de alvará eletrônico, as or-

dens judiciais de pagamento emitidas nos Cartórios Integra-

dos de Relação de Consumo passaram a ser automaticamente 

remetidas ao banco após o magistrado autorizar o alvará. Os 

valores determinados pelo juiz ficam disponíveis para saque 

no caixa ou por meio de transferência bancária.

Também foi aberto, no site do TJBA, acesso direto ao Sis-

tema Bacenjud por certificado digital. A Assessoria Especial 

da Presidência (AEP II) é a responsável por gerir, no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual, o Bacenjud, sistema eletrônico de 

comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financei-

ras, por intermédio do Banco Central. Ele possibilita à autorida-

de judiciária encaminhar requisições de informações e ordens 

de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores. Além dis-

so, permite a realização de consultas referentes a informações 

de clientes mantidas em instituições financeiras, como existên-

cia de saldos nas contas, extratos de movimentação financei-

ra e endereços. Até então, somente estavam disponíveis, pelo 

mesmo sistema, os serviços relacionados ao Renajud (sistema 

online de restrição judicial de veículos criado pelo CNJ, que in-

terliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito) e 

ao Infojud (serviço que reúne informações e solicitações feitas 

pelo Poder Judiciário à Receita Federal).

Em junho de 2018, foi implantado no Tribunal o SisDe-

pen, sistema via Internet de coleta de dados, que será ali-

mentado pelas Secretarias de Segurança e Justiça Estaduais, 

Administrações Penitenciárias dos Estados e Judiciário. O 

SisDepen é um sistema que permite a integração dos órgãos 

de Administração Penitenciária de todo o Brasil. Possibilita, 

assim, a criação de banco de dados centralizado com infor-

mações sobre a população prisional do País, os estabeleci-

mentos penitenciários e os locais de tratamento. Por meio 

do programa, é possível acompanhar informações detalha-

das, como o cumprimento da pena pelo detento, o local onde 

ele se encontra, a situação do estabelecimento prisional e as 

informações prestadas à família. O Sisdepen foi criado para 

atender à Lei no 12.714/2012, que dispõe sobre o sistema de 

acompanhamento da execução das penas, da prisão caute-

lar e da medida de segurança aplicadas aos custodiados do 

sistema penal brasileiro.

No mesmo período, foi colocado à disposição dos ma-

gistrados do Estado, no site do TJBA, o sistema de consulta 

de sentenças de interdição transitadas em julgado. A medida 

atende ao Código de Processo Civil (CPC), que determina em 

seu artigo 755, §3o, a inscrição da sentença de interdição no 

registro de pessoas naturais e a imediata publicação no site 

do Tribunal a que estiver vinculado o juízo.
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A fim de facilitar o acesso à Internet, também a partir de 

junho de 2018, servidores, magistrados e jurisdicionados, de 

todas as unidades judiciárias da Capital – e, futuramente to-

das as comarcas do Estado – passaram a contar com rede de 

Internet Wi-Fi aberta e de uso livre. A iniciativa, que possibilita 

acesso aos serviços e informações com mais comodidade, faz 

parte de uma iniciativa maior de aperfeiçoamento da infraes-

trutura da Justiça em todo o Estado.

No mês seguinte, a fim de contribuir para a integração en-

tre os serviços extrajudiciais e as unidades judiciárias, no que 

diz respeito à prática dos atos e fiscalização e organização 

dos serviços, foi lançado o Portal Extrajudicial, pelas Corre-

gedorias do Tribunal de Justiça. A ferramenta agrega diversos 

serviços e informações, como normas, legislações e comuni-

cados, possibilitando aos delegatários realizar os atos com 

mais praticidade e celeridade, sem a necessidade de consul-

tas às Corregedorias. Além disso, permite verificar a autenti-

cidade de documentos e a validade do conteúdo do Controle 

do Sistema Selo Digital, pelo qual passam os atos praticados 

pelos delegatários.

Ainda em julho, foi disponibilizado no portal do TJBA o Sis-

tema de Ordenação Processual. Criada para atender o disposto 

no artigo 12 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, a ferramenta divulga a lista dos proces-

sos aptos a julgamento de cada unidade judicial, classificados 

por ordem cronológica de conclusão e separados por proces-

sos com prioridade e ordinários, conforme dados extraídos di-

retamente dos sistemas judiciais. O projeto integra o Cadastrar 

Melhor, instituído pelo Decreto Judiciário no 419/2017. 

Encerrando o ano de 2018, foi lançado o Portal de Juris-

prudência, plataforma moderna, dinâmica e inovadora, que 

facilita o trabalho de magistrados, assessores e advogados. A 

ideia foi proposta pela Comissão de Jurisprudência, Revista, 

Documentação e Biblioteca da Corte baiana e desenvolvida 

pela Coordenação de Sistemas (Cosis), unidade vinculada à 

Setim. A ferramenta disponibiliza, em um só local, a consulta 

à jurisprudência do Segundo Grau e das Turmas Recursais nos 

Juizados Especiais. Além disso, oferece melhor desempenho e 

agilidade nas buscas.

O Tribunal de Justiça também acompanha a evolução da 

telefonia móvel, que, ao introduzir os smartphones, deu origem 

aos aplicativos para as mais diversas funcionalidades. Em 2014, 

o Tribunal lançou o “TJBA Mobile”, seu aplicativo oficial para 

os dispositivos móveis, incluindo tablets. Desenvolvido pela Se-

tim, o aplicativo teve contínuas atualizações e, em 2017, pas-

sou a ser disponibilizado como “TJBA Cidadão”. A ferramenta 

possibilita ao usuário cadastrar processos de seu interesse para 

acompanhamento, recebimento de notificações com as mo-

vimentações e até mesmo a criação de agenda jurídica com 

lembretes. O aplicativo permite, também, consultas a proces-

sos judiciais, jurisprudências e ao sistema Selo Digital, que traz 

informações sobre o Daje eletrônico, autenticidade de selos e 

legitimidade de certidões judiciais, além do acesso ao Diário da 

Justiça Eletrônico na íntegra. 

UNIJUD Digital 

Em 25 de setembro de 2018, por determinação do Presidente, 

Desembargador Gesivaldo Britto, o Decreto Judiciário no 643 

instituiu o Núcleo de Implantação do Unijud Digital. O projeto 

busca reunir as bases de dados atualmente dispostas em qua-

tro sistemas utilizados pela Corte – PJe, SAJ, Projudi e Saipro 
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– em plataforma única a partir da implantação do Processo 

Judicial Eletrônico (PJe) em todas as unidades não criminais 

do Estado, até janeiro de 2020. Com esta ação, procura-se re-

duzir custos e aumentar a eficiência e a celeridade processual 

nas atividades do 1o Grau, prioridade da gestão.

O Decreto também definiu que o núcleo ficará responsável 
por planejar e acompanhar os serviços de triagem e digitalização 
de processos físicos e a instalação do Sistema PJe. Vinculado 

à Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), o Núcleo 

conta com uma Coordenação Geral e Seções de Informática, de 

Instalação, de Triagem e de Digitalização, e é composto por in-

tegrantes das diversas unidades da administração que apoiam 

a execução do projeto. A criação do Núcleo permitiu a gestão 

profissionalizada por meio da digitalização do acervo físico, 

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Des. Gesivaldo Britto, 
visitando a sede do UNIJUD, no dia de sua instalação

da capacitação de pessoal para utilização da ferramenta, da 

operação assistida e do suporte técnico aos magistrados e ser-

vidores. Em outubro de 2018, em Lauro de Freitas, as 1a e 2a 

Varas Cíveis já haviam recebido o treinamento e passado pelo 

período de implantação assistida do PJe. O mesmo ocorreu nas 

Varas Cíveis de Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues, e os 

trabalhos referentes à implantação do Unijud Digital continua-

vam a avançar a passos largos.

A Bahia integra o Grupo de Fluxo do PJe, criado pelo CNJ, 

como forma de compartilhar dificuldades e avanços das equi-

pes de tecnologia dos Tribunais estaduais. Em dezembro de 

2018, o TJBA disponibilizou, por meio do Decreto no 825/2018, o 

sistema eletrônico de citação, intimação e notificação proces-

suais de ações que tramitam no PJe Primeiro e Segundo Graus.
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Aperfeiçoamento da Gestão 
Econômica-Financeira

Comitê Gestor e Orçamentário Regional da Política 

Estadual de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau

Com a missão de contribuir para a construção do orçamento, 

equilibrando recursos e investimentos entre os Primeiro e Se-

gundo Graus, além da Área Administrativa, por intermédio da 

Resolução no 22/2222, criou-se o Comitê Gestor e Orçamen-

tário Regional da Política Estadual de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado da 

Bahia. Uma vez estabelecido, o Comitê do TJBA passou a inte-

grar a Rede de Priorização do Primeiro Grau, constituída por 

representantes de todos os tribunais brasileiros, sob a coorde-

nação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Fundo Especial de Compensação (FECOM)

Em março de 2012, o novo presidente do Tribunal constituiu, 

por meio do Decreto Judiciário no 372, um conselho gestor 

para administrar o Fundo Especial de Compensação (Fecom). 

Instituição de caráter privado, o Fecom foi criado pelo Gover-

no do Estado da Bahia, pela Lei no 12.352, de 8 de setembro de 

2011, com a finalidade de prover a gratuidade dos atos prati-

cados pelos registradores civis de pessoas naturais. O Fundo 

de Compensação, previsto na lei que privatiza os cartórios 

com a função de manter em funcionamento as unidades que 

não são rentáveis, recebeu, anos mais tarde, em 2016, a certi-

ficação ISO 9001/2008.

Aspira a definição e a implantação de políticas e diretrizes que favoreçam a articulação 

institucional com vistas a um melhor desempenho financeiro, na ampliação da contribuição 

dos cofres públicos para a sustentação de sua estratégia, visando à viabilização/captação de 

novas fontes de recursos, materialização de planos de gestão com eficiência e economicidade, 

utilizando-se destes mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, 

investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios 

constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de redução do 

desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para 

atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça.
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1º Cartório Integrado das Varas de Família

1ºcartório integrado de Varas Cíveis

Privatização dos Cartórios Extrajudiciais

Até o advento da Lei no 12.352, de 8 de setembro de 2011, a 

Bahia era a única unidade da federação a contar com rede 

de cartórios totalmente estatizada. Em cumprimento à le-

gislação, e também por considerar que a privatização é uma 

medida importante para melhorar os serviços dos cartórios 

extrajudiciais, o Tribunal do Estado da Bahia deu início ao pro-

cesso de desestatização naquele ano. Desde então, algumas 

iniciativas adotadas pelo TJBA foram dirigidas à promoção de 

melhorias nos serviços prestados pelos cartórios, sempre vi-

sando ao melhor atendimento aos cidadãos.

Todo este esforço de modernização e de aprimoramento 

dos serviços recebeu um importante reconhecimento. Duran-

te o XX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Regis-

tro, foi realizada a cerimônia de premiação do 14o Prêmio de 

Qualidade Total da Associação dos Notários e Registradores 

do Brasil (Anoreg-BR), que condecorou 181 cartórios de todo 

o Brasil e teve a participação do CNJ. O Estado da Bahia foi 

muito bem representado por seus cartórios das cidades de 

Salvador, Feira de Santana, Eunápolis e Bom Jesus da Lapa, 

recebendo três condecorações na categoria Diamante, uma 

na categoria Ouro e duas na Prata.
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